
STICHTING Gamrupa Europe te Vorden

Inhoud jaarverslag 2015

Pagina
Jaarrekening 2015

1. Balans per 31-12-2015 1
2. Exploitatierekening 2015 2
3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaatbepaling 3
4. Toelichting op de balans 5
5. Toelichting op de exploitatierekening 6
6. Overige gegevens 7

Toevoegingen:
- vastgesteld in de vergadering van ……... 2016
- KvK-nummer: 09187319



STICHTING Gamrupa Europe te Vorden

(na verwerking voorstel bestemming exploitatieresultaat)

€ € € €

ACTIVA

Vorderingen
Overlopende activa  -  -

 -  -

Liquide middelen 53.660 102.433

Totaal activa 53.660 102.433

PASSIVA

Reserves
Overige reserves 21.215 52.308
Bestemmingsreserves 32.445 50.125

53.660 102.433

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva  -  -

Totaal passiva 53.660 102.433

31 december 2015 31 december 2014

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
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EXPLOITATIEREKENING OVER HET VERSLAGJAAR 2015

Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
€ € € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving 613.523 143.498

Financiële baten 75  -

613.597 143.498
LASTEN

Kosten eigen fondsenwerving  -  -

Kosten acties en projecten  -  -

Kosten beheer en administratie 69 29
69 29

Totaal beschikbaar voor doelstelling 613.528 143.469

Besteed aan doelstelling
Projecten 662.301 87.487

Saldo -48.773 55.982

Het resultaat is toegevoegd aan/onttrokken aan:
Bestemmingsreserve (per saldo) -17.680 42.179
Overige reserves -31.093 13.803

-48.773 55.982

Besteed aan:

- projecten 108% 60%

- kosten fondsenwerving 0% 0%

- kosten acties 0% 0%

- beheer en administratie 0% 0%

- onttrekking/toevoeging bestemmingsreserve -3% 29%

- onttrekking/toevoeging overige reserves -6% 10%
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwervende Instellingen” die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden
en zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Activiteiten
De activiteiten van de stichting, statutair gevestigd te Vorden, bestaan voornamelijk uit het
het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsprojecten in The Gambia, West Africa.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen
worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij de eerst verwerving opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten incl. fondswervingen en de lasten
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.
Verliezen c.q. kosten/toezeggingen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde
van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Financiële baten
De rentebaten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten.
van uitgegeven gelden.
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TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2015 31-12-2014
€ €

VORDERINGEN

Overige vorderingen en overlopende activa

Microkrediet pm -
Afwaardering pm  -

-  -

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Spaarbank 13.114 15.462
ABN Amro Bank 8.169 8.048
Rabobank 10.386 35.794
Regiobank 18.056 42.078
Regiobank spaarrekening 2.250  -
Kas 1.685 1.051

53.660 102.433

31-12-2015 42.004
EIGEN VERMOGEN € €

Overige reserves

Stand per 1 januari 52.308 38.505
Exploitatieresultaat boekjaar -31.093 13.803

Stand per 31 december 21.215 52.308

Bestemmingsreserves

Geoormerkte middelen:
Lower basic school Sifoe 24.278 42.078
Schoolfonds 2.712 2.712
Natuurfonds 3.265 3.265
Kubussen 2.191 2.070

Stand per 31 december 32.445 50.125
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

Werkelijk 2015 Werkelijk 2014
€ € € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenwerving
Sponsorgelden Lower basic school Sifoe 584.676 87.170
Inspectie bouwend Nederland 1.750 2.000

586.426 89.170
Projecten 27.097 54.328

613.523 143.498

Financiële baten
Rentebaten 75  -
Diversen  -  -

75  -

Totaal van de baten 613.597 143.498

KOSTEN

Kosten fondsenwerving  -  -

Kosten acties  -

Kosten beheer en administratie  -  -

Algemene kosten  -  -

Rentelasten en soortgelijke kosten
 Kosten en rente van banken 69 29

69 29

Totaal van de kosten 69 29

Besteed aan doelstelling

Bijdragen
Project Lower basic school Sifoe 604.158 47.063
Overige projecten 58.144 40.424

662.301 87.487

Ondertekening bestuur,

Vorden, ……….. 2016
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Overige gegevens

Statutaire regeling omtrent vaststelling jaarrekening

Conform rtikel 12 van de statuten d.d. 4 september 2008 is het bestuur verplicht om jaarlijks
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op
te maken en vast te stellen.

Voorstel bestemming resultaat

Het bestuur stelt voor het exploitatieresultaat te onttrekken aan:
- de overige reserves -17.680
- bestemmingsreserves -31.093

-48.773


