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Stichting GeefGratis
T.a.v. de bestuursleden
Burg. Raymakerslaan 58
5361 KG  GRAVE

Landgraaf, 07 juli 2006

Geachte bestuursleden,

Hierbij doen wij u toekomen het rapport inzake de jaarrekening 2005 van de Stichting
GeefGratis te Grave.

Samenstellingsverklaring

Opdracht
Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2005 van
Stichting GeefGratis te Grave samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop
gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellings-
verklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen in Nederland aanvaarde
richtlijnen met betrekking tot samenstelopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen,
verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een
accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.

Algemeen

De Stichting GeefGratis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant onder
nummer 17137130.
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Doelstelling

De stichting stelt zich zonder winstoogmerk ten doel om middels de gratis website GeefGratis.nl
goede doelen te ondersteunen en een (geldelijke) bijdrage te leveren aan deze goede doelen,
alsmede internet(gebruikers) te voorzien van informatie welke gratis opvraagbaar is, en voorts
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Wij vertrouwen erop u hiermee tot uw genoegen te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid
tot het verstrekken van eventueel verder gewenste inlichtingen.

Hoogachtend,

VGAdvies Accountancy

F.G. van Gestel
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Woord vooraf door de voorzitter

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting GeefGratis over 2005.

Stichting GeefGratis biedt gratis internet diensten aan aangesloten goede 
doelen in Nederland en hoopt hierdoor een significante geldelijke bijdrage 
te kunnen leveren aan de goede doelen wereld via internet. In totaal is er 
nu meer dan 800.000 euro bijgedragen aan de goede doelen wereld via
Stichting GeefGratis. Een bedrag om trots op te zijn als je het ons vraagt.
Zeker als je nagaat dat alle werkzaamheden in de vrije tijd worden verricht

Door samen te werken met goede doelen en door het uit handen nemen van de 
abonnementskosten m.b.t. de online donatiemodule hebben we een besparing 
weten te realiseren van meer dan € 300.000 en is er meer dan € 500.000
uitbetaald aan ontvangen donaties.

Het jaar 2005 kende een aantal belangrijke momenten. Er zijn nieuwe
betalingsvormen toegevoegd aan de online donatiemodule waarbij geldt 
dat iDEAL de belangrijkste toevoeging is. Meer dan de helft van alle donaties
vinden nu plaats met iDEAL. 

In 2005 is het aantal donaties ten opzichte van 2004 meer dan verdubbeld.
Dit resultaat toont aan dat de ingeslagen weg wordt gewaardeerd door zowel
de aangesloten goede doelen als de gulle gevers die dit via de 
donatiemodule van Stichting GeefGratis hebben gedaan.

In het jaar 2005 is het aantal aantal aangesloten goede doelen weer 
sterk gegroeid. Er zijn nu bijna 800 aangesloten goede doelen bij 
Stichting GeefGratis. We hopen in 2006 de 1.000 te passeren. Daarnaast
kijken we uit naar mogelijke nieuwe betalingsvormen die we in 2006
gaan toevoegen aan de donatiemodule.

Meer info over alle diensten die Stichting GeefGratis aanbiedt is na te 
lezen op www.geefgratis.nl.
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JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

Algemene grondslag
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva. Alsmede voor de bepaling van
het resultaat is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en
passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Winsten op transacties worden genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd en afgeleverd;
verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende
Instellingen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
onderneming.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van
meer dan één jaar.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een looptijd
van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend naar het jaar waarin deze zijn ontstaan.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2005
(in euro's)

31-12-2005 31-12-2004
ACTIVA

Vlottende activa

Debiteuren 20.127 476
Liquide middelen 40.069 13.764

60.196 14.240

Totaal Activa 60.196 14.240

PASSIVA

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen 12.162 -2.628

Langlopende schulden

Leningen o/g 0 454

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 48.034 16.414

Totaal 60.196 14.240
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2005
(in euro's)

2005 2004

Baten uit fondsenwerving 141.583 49.661
Uitbetalingen aan goede doelen -120.212 -46.586

21.371 3.075

Algemene kosten -5.806 -4.612
Financiële baten en lasten -775 -220

-6.581 -4.832

Netto-resultaat 14.790 -1.757
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2005
(in euro's)

31-12-2005 31-12-2004
ACTIVA

Vlottende activa

Debiteuren 20.127 476

Liquide middelen

Rabobank R/C 40.069 13.764

PASSIVA

Eigen vermogen

Besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari -2.628 -871
Netto Resultaat 14.790 -1.757
Saldo per 31 december 12.162 -2.628

Langlopende schulden

Leningen o/g

Lening M. van Bergen 0 454

Dit betreft een op 24 juli 2001 verstrekte lening door M. van Bergen. Omtrent aflossingen is niets
overeengekomen. Over de lening is geen rente verschuldigd.
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31-12-2005 31-12-2004
Lening J. van Bergen

Schuld per 1 januari 0 500
Aflossingen 0 -500
Schuld per 1 december 0 0

Dit betreft een op 1 maart 2002 verstrekte lening door J. van Bergen. Omtrent aflossingen is niets
overeengekomen. Over de lening is geen rente verschuldigd.

Totaal leningen o/g 0 454

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

J. van Bergen 0 348
Uit te betalen donaties 43.246 14.924
Omzetbelasting 4.288 * 967
Bankkosten en rente 500 42
Overige schulden 0 133

48.034 16.414

*
Verschuldigde omzetbelasting over 2004 4.288
(jaaraangifte)
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2005
(in euro's)

2005 2004

Baten uit fondsenwerving/sponsoring 141.583 49.661

Uitbetalingen aan goede doelen 120.212 46.586

Algemene kosten

Accountant en administratie 972 500
Kamer van Koophandel 35 28
Hardware en software 2.728 2.235
Webhosting en internet 1.182 1.153
Webdesign 446 0
Mailings, telefoon, drukwerk en porti 67 252
Kantoorkosten 0 40
Kosten vrijwilligers 126 63
Overige kosten 250 341

5.806 4.612

Financiële baten en lasten

Rente en kosten bank 775 220

Aantal personeelsleden 2005: geen (2004: geen). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door 
de onbezoldigde bestuurders of door vrijwilligers.
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OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Winsten en verliezen worden toegevoegd resp. in mindering gebracht op het eigen vermogen. 
Gezien het non-profitkarakter van de Stichting GeefGratis worden vermogensoverschotten
gedoneerd aan goede doelen in volgende boekjaren.

Bestuurders

Hieronder volgen de namen van de bestuurders van de Stichting GeefGratis:

Naam Functie Infunctietreding Bevoegdheid

1 Van Bergen, Jordan Voorzitter 04-07-01 Gezamenlijk bevoegd
2 Poulou, Konstantina Secretaris 04-07-01 Gezamenlijk bevoegd
3 Van Bergen, Marko Penningmeester 04-07-01 Gezamenlijk bevoegd

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
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