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Voorwoord

Bijgaand ontvangt u uw jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat uit drie delen.

Deel 1: Financieel verslag

Dit deel bevat een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de jaarrekening. De informatie is afgeleid uit

de jaarrekening en voorzien van toelichting en commentaar.

Deel 2: De Jaarrekening

Deze bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een toelichting hierop.

Deel 3: De jaarrekening is klaar gemaakt in digitaal formaat (SBR) en wordt ook in digitaal formaat gearchiveerd

en verzonden naar eventuele uitvragende partijen. Een akkoord dat wordt gegeven op de jaarrekening, heeft

betrekking op de informatie in dit deel van het document.
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Finance4sure samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Girls Forward te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u

verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en

verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Girls forward samengesteld. De

jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de

grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende

Burgerlijk Wetboek (BW).

Op 4 mei 2022 is een (subsidie) verklaring afgegeven door de heer H.Brouwer RA RC (accountantskantoor

Brouwer) te Heerenveen.

Daarbij uitdrukkelijk vermeld dat er ten aanzien van de subsidieaanvraag aan de Gemeente Amsterdam

bovenstaande verklaring is afgegeven en niet gezien dient te worden als een vervanging van een

controleverklaring (door een gecertificeerd bevoegde accountant) bij de jaarrekening als geheel. Het betreft de

subsidie als vermeld in de toelichting bij de jaarrekening van de stichting over boekjaar 2021.

Amsterdam, 17 juni 2022

Finance4sure

De heer L.L.M. Baltus
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2021 zoals opgenomen in de

jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht

Verslag jaar Verschil

2021 % Omzet Verschil %

Baten 161.760 100,0% 161.760 100,0%

Subsidiegerelateerde uitgaven 136.828 84,6% 136.828 100,0%

Brutomarge 24.932 15,4% 24.932 100,0%

Huisvestingskosten 225 0,1% 225 100,0%

Verkoopkosten 807 0,5% 807 100,0%

Kantoorkosten 2.466 1,5% 2.466 100,0%

Algemene kosten 2.408 1,5% 2.408 100,0%

Totaal kosten 5.906 3,7% 5.906 100,0%

Bedrijfsresultaat 19.026 11,8% 19.026 100,0%

Financiële baten en lasten -173 -0,1% -173 100,0%

Resultaat na belasting 18.853 11,7% 18.853 100,0%
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2021 zoals opgenomen in de jaarrekening. De

financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de

verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 % balans 31-12-2020 % balans

Vorderingen 0 0,0% -46.135 192.229,2%

Liquide middelen 19.924 100,0% 46.111 -192.129,2%

Vlottende activa 19.924 100,0% -24 100,0%

Activa 19.924 100,0% -24 100,0%

Exploitatieresultaat 18.853 94,6% 0 -0,0%

Eigen vermogen 18.853 94,6% 0 -0,0%

Kortlopende schulden 1.071 5,4% -24 100,0%

Passiva 19.924 100,0% -24 100,0%
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Jaarrekening

Stichting Girls Forward
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Balans

Na resultaatbestemming.

Balans activa

31-12-2021 31-12-2020

Vlottende activa

Vorderingen 0 -46.135

Liquide middelen 19.924 46.111

19.924 -24

Activa 19.924 -24
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Balans passiva

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Exploitatieresultaat 18.853 0

18.853 0

Kortlopende schulden 1.071 -24

Passiva 19.924 -24



Pagina 11 van 24 Stichting Girls Forward

Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

2021

Baten 161.760

Subsidiegerelateerde uitgaven 136.828

Brutomarge 24.932

Huisvestingskosten 225

Verkoopkosten 807

Kantoorkosten 2.466

Algemene kosten 2.408

Totaal kosten 5.906

Bedrijfsresultaat 19.026

Financiële baten en lasten -173

Resultaat na belasting 18.853
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

De samenstelling van het bestuur van de stichting is per 14 oktober 2020 als volgt:

- Mevr. Asante, Akua Gyanfua, voorzitter

- Mevr. El Bouk, Hayat, secretaris

- De heer Bruggeman, Rinse Alexander, penningmeester

De stichting is door de Belastingdienst vrijgesteld voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. De

stichting heeft voorts geen publicatieplicht.

Activiteiten

De Stichting is opgericht op 14 oktober 2020. De doelstelling van de stichting is volgens de statuten als volgt:

- Lokaal welzijnswerk

- Het vergroten van zelfredzaamheid en netwerk alsmede het ontwikkelen van talenten.

Continuïteit

Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Girls Forward is feitelijk en statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister

onder nummer 80598161.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Girls Forward zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
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noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta

De posten in de jaarrekening van Stichting Girls Forward worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta

van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de

functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta

van Stichting Girls Forward. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening

verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per

balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten

laste van de winst-en-verliesrekening.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden

omgerekend tegen de wisselkoers op transactiedatum. Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde

worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop

de actuele waarde werd bepaald.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de

Jaarverslaggeving.

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.

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.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde

van de vordering.
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Grondslagen van 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.

Grondslagen van eigen vermogen

Indien Stichting Girls Forward eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in

mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat deze

aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de

opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. De

opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is

gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks

ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante winstbelastingeffecten.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

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;

- onder vlottende activa opgenomen effecten.

Grondslagen van omzet

Algemeen

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.

Verkoop van goederen
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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.

Verlenen van diensten

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.

Projectopbrengsten en projectkosten

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de

projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening naar

rato van de verrichte prestaties per balansdatum (de ‘Percentage of Completion’-methode, ofwel de PoC-

methode).

De voortgang van de verrichte prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte

projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. Als het resultaat (nog) niet op betrouwbare

wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de winst- en

verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de

projectkosten worden dan verwerkt in de winst- en verliesrekening in de periode waarin ze zijn gemaakt. Zodra

het resultaat wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald, vindt opbrengstverantwoording plaats volgens de

PoC-methode naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten.

Projectopbrengsten zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en opbrengsten uit hoofde van meer- en

minderwerk, claims en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd en

ze betrouwbaar kunnen worden bepaald. Projectkosten zijn de direct op het project betrekking hebbende

kosten, die in het algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en toegewezen kunnen worden aan het

project, en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan worden

de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de

kostprijs van de omzet.

De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten.

Grondslagen van overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort

zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Grondslagen van bedrijfskosten

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

hebben.
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Grondslagen van financiële baten en lasten

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.

Grondslagen van belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren

(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na

bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevenswordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente

belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het behaalde

commerciële resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in rekening-

courant met Stichting Girls Forward.
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Toelichting op de balans

Vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen

Overige vorderingen 0 -15

Overlopende activa 0 -46.120

0 -46.135

In december 2020 is door de Gemeente Amsterdam een totaal subsidiebedrag verleend ad € 92.240 verstrekt

onder beschikkingsnummer SBA-028027 "Verlening subsidie Girls Forward meiden empowerment Amsterdam-

2021". Het oorspronkelijke aanvraagbedrag was € 97.660 als volgt gespecificeerd:

- Meidengroep IJburg (40 weken) € 50.900 (aanvraagbedrag) Dit bedrag is geheel toegekend.

- Healty Girls Oud Oost (26 weken) € 46.760 (aanvraagbedrag) Hiervan is € 41.340 toegekend.

Van bovenstaand bedrag is in december 2020 een deelbetaling uitbetaald ad € 46.120, welk bedrag in 2020 als

vooruitontvangen subsidie geregistreerd is. In boekjaar 2021 is deze subsidie verantwoord onder de baten in

boekjaar 2021.

Voor geheel verslagjaar 2021 is door de stichting totaal € 161.760,- ontvangen. Hiervan is door de gemeente

Amsterdam € 157.580,- verstrekt.

Overige in de ontvangen baten van boekjaar 2021 (totaal € 4180,-) verantwoorde bedragen zijn als volgt

gespecificeerd (en naar herkomst)

Stichting KIKID € 2.680 (ontvangen subsidie 20-9-2021)

Merchints Cleaning € 1.500 (donatie 29-11-2021)
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Overige vorderingen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overige vorderingen

Vooruitbetalingen 0 -15

0 -15

Overlopende activa

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende activa

Nog te ontvangen provisies 0 -46.120

0 -46.120

Zie opmerkingen bij vorderingen (subsidies)- onderdeel vooruitontvangen subsidies

Liquide middelen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen

Tegoeden op bankrekeningen 19.924 46.111

19.924 46.111

Saldo Rekening courant NL69RABO0360437524
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Tegoeden op bankrekeningen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Tegoeden op bankrekeningen

Rekening-courant bank 19.924 46.111

19.924 46.111

Eigen vermogen

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Exploitatieresultaat 18.853 0

18.853 0

Betreft positief exploitatieresultaat over lopend boekjaar

Kortlopende schulden

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 1.071 -24

1.071 -24
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Overlopende passiva

Verslag jaar Vorig jaar

31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva

Overige vooruitontvangen bedragen 71 0

Nog te betalen accountants- en

advieskosten

1.000 0

Vooruitontv bedragen 0 -24

1.071 -24
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Baten

Verslag jaar

2021

Baten

Baten uit subsidies 161.760

161.760

Baten uit subsidies

Verslag jaar

2021

Baten uit subsidies

Gemeente Amsterdam 157.580

Overige donaties 4.180

161.760

Op 27 september 2020 heeft de Stichting een aanvraag bij de Gemeente Amsterdam voor een periodieke

subsidie aangevraagd. Hiervan is voor een totaal bedrag ad € 157.580 door de Gemeente toegekend. De

aanvraag is door de Gemeente als volledig beoordeeld. Het toegekende subsidiebedrag is lager uitgekomen

dan oorspronkelijk door de Stichting is aangevraagd met als reden: overschrijding van het subsidieplafond.

In overleg tussen het bestuur van de stichting en de Gemeente Amsterdam is besloten als gevolg van een

geringe overschrijding van het subsidieplafond (art. 4:25, tweede lid Awb) dat een subsidieverklaring naast de

jaarrekening voor 2021 volstaat.

De overige donaties zijn verantwoord bij de toelichting van de betreffende balanspost.
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Subsidiegerelateerde uitgaven

Verslag jaar

2021

Subsidiegerelateerde uitgaven

Subsidiegerelateerde uitgaven 136.828

136.828

Totaal kosten

Verslag jaar

2021

Totaal kosten

Huisvestingskosten 225

Verkoopkosten 807

Kantoorkosten 2.466

Algemene kosten 2.408

5.906

Huisvestingskosten

Verslag jaar

2021

Huisvestingskosten

Betaalde huur 225

225
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Verkoopkosten

Verslag jaar

2021

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 717

Representatiekosten 90

807

Kantoorkosten

Verslag jaar

2021

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 103

Kosten automatisering 2.363

2.466

Algemene kosten

Verslag jaar

2021

Algemene kosten

Accountantskosten 1.000

Bankkosten -1

Algemene kosten 1.409

2.408
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Financiële baten en lasten

Verslag jaar

2021

Financiële baten en lasten

Overige rentelasten 173

-173

Gedurende het boekjaar is er geen rente geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs van een actief.

Overige rentelasten

Verslag jaar

2021

Overige rentelasten

Betaalde bankrente 173

173


