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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting GNWS
Mondriaanstraat 25
9718 MJ GRONINGEN

Referentie: 1213.01/AHT
Betreft:
jaarrekening 2021

Amsterdam, 24-5-2022

Geachte bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw stichting.
De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van
de accountant
De jaarrekening van Stichting GNWS te Groningen is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".
Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren
van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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.
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 GNWS.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel
te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

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

Hoogachtend,
Peer Accountants Amsterdam B.V.

J. Veldhuizen AA

2. JAARREKENING
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Groningen

2.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
31 december 2021
ACTIVA

€

31 december 2020

€

€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa

-

393
-

393

Liquide middelen

64.554

22.053

Totaal activazijde

64.554

22.446

31 december 2021
PASSIVA

€

Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

56.286
3.174

€

31 december 2020
€

€

17.160
4.638
59.460

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

21.798

2.033

-

3.061

648
5.094

648

64.554

22.446
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2.2 Staat van baten en lasten over 2021

2021

2020

€

€

Baten
Subsidiebaten
Giften en baten uit fondsenwerving

111.633
159

18.091
981

Baten

111.792

19.072

Personeelslasten
Organisatielasten

68.409
5.721

17.835
8.069

Bedrijfskosten

74.130

25.904

Exploitatieresultaat

37.662

-6.832

1

4

Lasten

Rentebaten
Som der financiële baten en lasten

1

4

Resultaat

37.663

-6.828

Resultaat

37.663

-6.827

Bestemmingsreserve

39.126

-3.734

Overige reserve

-1.463

-3.093

37.663

-6.827

Bestemming resultaat:
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).

Activiteiten
De activiteiten van Stichting GNWS, statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit:
- het verwerven van middelen voor het (doen) uitvoeren van activiteiten en projecten om haar doel te
bereiken;
- het uitvoeren van activiteiten gericht op het bereiken van het doel;
- PR en communicatie (website) ten behoeve van bekendheid en zichtbaarheid van de doelstellingen van
het Global Network of Women' Shelters;
- het doen uitvoeren van de organisatie van drie- tot vierjaarlijkse wereldconferenties.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Mondriaanstraat 25 te Groningen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting GNWS, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 61783536.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisatieszonder winststreven' (RJK C1).
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.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Liquide middelen
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.
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hierna vermelde waarderingsgrondslagen. Baten
worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Als rentebaten worden verantwoord, de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen rente
uit hoofde van aan derden verstrekte leningen en uitstaande deposito's en banksaldi. Als rentelasten worden
verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen betaalde c.q. verschuldigde rente uit hoofde van door
derden verstrekte leningen en banksaldi.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Overlopende activa
Overlopende activa

Liquide middelen
Rekening-courant Rabobank
Spaarrekening Rabobank
PayPal rekening

31-12-2021

31-12-2020

€

€
-

393

19.919
44.501
134

20.553
1.500
-

64.554

22.053
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Lila.help

31-12-2021

31-12-2020

€

€

56.286

17.160

2021

2020

€

€

Bestemmingsreserve Lila.help
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar

17.160
39.126

20.894
-3.734

Stand per 31 december

56.286

17.160

Overige reserves
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar

2021

2020

€

€

4.638
-1.464

7.735
-3.097

3.174

4.638

Stand per 31 december

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
Het ingehouden deel van het resultaat over 2021 bedraagt € 37.663.
KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren
Crediteuren

31-12-2021

31-12-2020

€

€
2.033

-

3.061

648

Overlopende passiva
Overlopende passiva
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Subsidiebaten
Subsidie project Lila.help

2021

2020

€

€

111.633

18.091

Eind 2020 is door UN Women een bedrag van € 45.466 onder de voorwaarde dat dit bedrag zou worden
uitgegeven in de periode van 1 november 2020 tot en met 30 juni 2021. In 2020 is een bedrag van € 393
verantwoord binnen deze voorwaarden. De rest is in 2021 aangewend. In 2021 is een extra tranche ontvangen
van UN Women voor een bedrag van € 18.253. Dit bedrag had betrekking op de opbrengst van de Orange the
World actie in 2020 Nederland. Vervolgens is een tweede tranche ontvangen van UN Women ad € 48.273. Dat
bedrag moest aangewend worden tot en met mei 2022. Hiervan resteert nog een bedrag van € 39.126.

Giften en baten uit fondsenwerving
Giften

Personeelslasten
Projectleiding Lila.help
Support netwerk partners

Organisatielasten
ICT
Lidmaatschappen
Onkosten
Administratie
Materiaal
Overig
Bankkosten

159

981

61.963
6.446

17.835
-

68.409

17.835

4.793

2.950

75
28
605
536

75
2.202
1.936
738
168

5.721

8.069

Specificatie Project Lila.help
2021

2020

€

€

Baten
Baten

111.792

18.091

111.792

18.091

61.963

17.835

Lasten
Projectleiding Lila.help
Support netwerk partners

6.446

Materiaal

2.674

Onkosten

1.141

ICT

Mutatie overige reserve Lila.help

4.257

175

72.666

21.825

39.126

-3.734

Te besteden tot en met mei 2022

10 juni 2022
Groningen, …............................
Stichting GNWS

W.g.

W.g.

A.

P.C. Vargas

van den Brink

W.g.

W.g.

H. Kok

M.I.E. van Eijndhoven

W.g.
P.J.C. van den Boom
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