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               Stichting Ghanagangers

               t.a.v de heer C.J.J. Caron

               Hoge Ham 115

               5104 JC  DONGEN

Referentie: 77                Dongen, 14 juni 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geachte bestuursleden,

1.1  Samenstellingsverklaring

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw
onderneming.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Ghanagangers te Breda is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en
verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ghanagangers.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft 
voldaan. 
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 27.204 100,0% 45.226 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 21.163 77,8% 34.586 76,5%

Bruto bedrijfsresultaat 6.041 22,2% 10.640 23,5%

Verkoopkosten 6.491 23,9% 6.495 14,4%

Kantoorkosten 2.778 10,2% 1.855 4,1%

Algemene kosten 575 2,1% 887 2,0%

Som der kosten 9.844 36,2% 9.237 20,5%

Bedrijfsresultaat -3.803 -14,0% 1.403 3,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -173 -0,6% -185 -0,4%

Som der financiële baten en lasten -173 -0,6% -185 -0,4%

Resultaat -3.976 -14,6% 1.218 2,6%

2020

Het dagelijks bestuur wordt gevoerd door:

- de heer C.J.J. Caron

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2019

- mevrouw J.E.C. Ideler

- de heer P.A.Q.M. Staps

Blijkens de akte d.d. 12 november 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Stichting Ghanagangers per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59229780.

De doelstelling van Stichting Ghanagangers wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:

het verzorgen van stageplaatsen voor studenten beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs en het
verzorgen voor werkplekken voor hen die voor een bepaalde periode aan de slag willen als vrijwilliger in
Ghana. Dienstverlening voor het onderwijs.
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1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:

Inkoopwaarde van de omzet 13.423

Verkoopkosten 4

Algemene kosten 312

Rentelasten en soortgelijke kosten 12

13.751

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Omzet 18.022

Stijging van:

Kantoorkosten 923

18.945

Daling resultaat 5.194

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald met € 5.194. De ontwikkeling van het resultaat 2020 ten
opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen - 9.042

Liquide middelen 7.778 22.103

Totaal vlottende activa 7.778 31.145

Af: kortlopende schulden - 19.391

Werkkapitaal 7.778 11.754

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 7.778 11.754

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 7.778 11.754

7.778 11.754

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke
is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201931 december 2020

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019
gedaald met € 3.976.
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1.5  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2020

€ €

Resultaat -3.976

Belastbaar bedrag 2020 -3.976

Hoogachtend,

TADD

M.A.H. Tempelaars

2020

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2020 bedraagt € 0,--. Dit bedrag is als volgt
berekend:
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2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overlopende activa - 9.042

- 9.042

Liquide middelen 7.778 22.103

Totaal activazijde 7.778 31.145

31 december 2020 31 december 2019
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2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal 160 160

Overige reserves 7.618 11.594

7.778 11.754

Kortlopende schulden

Overlopende passiva - 19.391

- 19.391

Totaal passivazijde 7.778 31.145

Dongen, 14 juni 2021

Het bestuur

31 december 2020 31 december 2019
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2.2  Winst- en verliesrekening over 2020

€ € € €

Netto-omzet 27.204 45.226

Inkoopwaarde van de omzet 21.163 34.586

Bruto bedrijfsresultaat 6.041 10.640

Verkoopkosten 6.491 6.495

Kantoorkosten 2.778 1.855

Algemene kosten 575 887

Som der kosten 9.844 9.237

Bedrijfsresultaat -3.803 1.403

Rentelasten en soortgelijke kosten -173 -185

Som der financiële baten en lasten -173 -185

Resultaat -3.976 1.218

Dongen, 14 juni 2021

Het bestuur

2020 2019
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -3.803 1.403

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 9.042 -1.709

Kortlopende schulden (excl. schulden 
aan kredietinstellingen) -19.391 7.027

-10.349 5.318

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -14.152 6.721

Rentelasten en soortgelijke kosten -173 -185

-173 -185

Kasstroom uit operationele activiteiten -14.325 6.536

Mutatie geldmiddelen -14.325 6.536

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 22.103 15.567

Mutatie geldmiddelen -14.325 6.536

Stand per 31 december 7.778 22.103

2020 2019
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

De activiteiten van Stichting Ghanagangers, statutair gevestigd te Breda, bestaan voornamelijk uit:

organiseren van reizen naar Ghana voor studenten

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hoge Ham 115 te Dongen.

Stichting Ghanagangers, statutair gevestigd te Breda is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 59229780.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. <In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.>

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de
verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in
de toelichting van balansposten verantwoord.
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte
dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
jaarverslaggeving. 
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Bijzondere posten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over
de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten - 9.042

Liquide middelen

ING 63.027.31 7.778 22.103
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019

€ €

Geplaatst aandelenkapitaal

Stand per 31 december 160 160

Overige reserves

Stand per 1 januari 11.594 10.376

Uit voorstel resultaatbestemming -3.976 1.218

Stand per 31 december 7.618 11.594

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen - 19.391

 - 16 -



Stichting Ghanagangers te Dongen

2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening

Netto-omzet

Ontvangen van deelnemers 27.204 45.226

Inkoopwaarde van de omzet

Inkopen buiten EU - 344

Vliegtickets 9.041 17.073

Kosten in Ghana 10.731 12.711

Kosten visum 120 299

Coaching 1.271 4.159

21.163 34.586

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten - 912

Sponsoring 2.720 -

Representatiekosten 330 1.752

Reis- en verblijfkosten 3.441 2.266

Foto's - 1.565

6.491 6.495

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 400 820

Drukwerk 1.091 -

Portikosten - 114

Telecommunicatie 612 316

Kosten automatisering 675 605

2.778 1.855

Algemene kosten

Administratiekosten 575 545

Zakelijke verzekeringen - 113

Overige algemene kosten - 229

575 887

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 173 185
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