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Aan Stichting Shartey
Plutostraat 20
2957 SP Nieuw-Lekkerland

Streefkerk, 6 februari 2017
Betreft: Jaarrekening 201 6

ADUTECH
ADM}NISTRATIEKANïOOR
Kostverloren 67

2959 BV Streefkerk
Tel: 0184-683627
Bank: NL21 INGB 0004 2985 85

K.v.k:243777A5
Beconnr: 488653

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht
lngevolge uw opdracht is de jaanekening 2016 van de stichting samengesteld,
op basis van de door u gevoerde administratie en overige verstrekte gegevens.
De verantwoordelíjkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de
daarop gebaseerde jaarrekening berusten bij het bestuur.

1.2 Algemeen
De stichting heeft ten doel het helpen verminderen van de materiële en geestelijke nood
van de bevolking in Srí Lanka. Stíchting Sharety is opgericht per 20 juni 1990 onder de
naarm "Share". ln 1997 is de naam gewijzigd in "Sharety".
De stichting is statutair gevestigd te Dordrecht en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 41120665 met RSIN 8A29.44.450

Over het verslagjaar 2016 werd een resultaat behaald van € 15.201

Wjvertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaame bereid.

Hoogachtend,
Ad utech adminístratiekantoor

Mevr. A.D. Buizert



1.3 Toelichting lastènverdeling
Specificatie en verdeling lasten naar hestemming

2016 2015
€Yo € o/o

Totaalontvangen uit fondsenwerving 240.166 99,8 % 229.816 99,1 o/o

Financiële haten
ïotale baton

Besteding aan doelstelling
Besteding aan fondswerving
Besteding aan administatie en beheer
Totale lasten

Resultaat

265 0,1 olo 
, , 2.000 0,9 o/o--ffiEï' ---ffi-o* -ffiï6- --*ï6Ef'y"

217.289 9A,4 alo 203.666 87,9 %
3.370 1,4 olo 3.897 1,7 olo

4.571 ,1,,9 
o/o 4:968 2,1 

o/o

-m--Wor' -w---§ffY'

-T5ffiï 
---*Tl3-v" -ï§85- ----TFy.

De kosten van eigen fondsenwerving, uitgedrukt in proeenten van de totale baten bedragen in
2416 1,44/o . De totale kosten van fondswerving, administratie en beheer uitgedrukt in
procenten van de totale baten bedragen in 2016 3,3%.

Het resultaat over 2016 bedraagt € 15.20í
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Stichting Sharety

2.1 Balans per

ACTIVA

Liquide middelen
Rabobank
ING

Vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Reserves
Continu'rteitsreserye
Bestemmingsreserves

Kortlopende schulden en overlopende
passiva
Nog te besteden giÍten
Crediteuren
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

Jaarrekening 2016

31-12-2016 3{-{2-20í5
€€

81.578

488

€€

66.009
78

35.430
41.243

4.353
375
665

81.578

488

82.068

76.473

5.393

82.066

32.333
29.139

3.468

1.147

66.087

66.087

61.472

4.615

66.087
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§tichting Sharety

2.2 Staat van baten en laeten

BATEN

Baten
Baten t. b.v. sponsorprogramma's
Baten t.b.v. specifieke projecten
Baten t.b.v. speciale acties
Baten uit giften overig
Totaal ontvangen aan giften

Financiëte baten
Rentebaten
Koersverschillen
lnhouding voor kosten

$om der baten

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Bestedingen t.b.v. sponsorprogramma'$
Bestedingen t.b.v. specifieke p§ecten
Bestedingen t.b.v. speciale acties
Bestedingen uit giften overig

Bested ing aan fondswerving
Kosten eigen fondswerving

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

§om der lasten

Saldo van baten en lasten

Jaarrekening 2016

2016 2015
€

20.524
184.437
27.789
27.424

217
-317
365

20.520
148.809
31.313
16_M7

3.370

4.571

240.166

265

240.431

217.289

3.370

4.571

225.23A

15.201

19.326
140.115
44.018
26_357

18.377
145.614
24.672
15.003

3.897

4.958

22§.816

2.000

231.816

203.666

3.897

4.968

212.531

19.285

294
728
978
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Bestemming saldo: 15.201

Toevoegi nglonttrekking aan:

Continuïteitsreserve

Reserve medische kliniek Rathugalle

Reserve RaniViolet

Reserve waterputten en toiletten

Reserve toiletten
Reserve Bijbels en evangelisatiemateriaal

Reserve educatief project

Reserve kinderhuizen

Reserve KS Mannar
Reserve KS Chilaw

Reserve Jubileump§ect
Reserve Foodprogram

3.097

939

-2.294

6.047

2.846
-564

8.334

-244

-2.960

15.201
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2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGETUIEEN

Algemene infonnatie over de fondsenwewende instelling

Stichting Sharety is opgericht per 20 juni 1990 onder de naarm "Share'*. ln 1997 is de
naam gewijzigd in "Sharety". De stichting is statutair gevestigd te Dordrecht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder
dossiernummer 41120665 met R§lN 802944450. Door de belastingdienst is de stichting
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI).

De stichting Sharety heeft ten doel het helpen verminderen van de materiële en geestelijke
nood van de bevolking van Sri Lanka, in het bijzonder de minst bedeelde groepen, zonder
onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en
geslacht. Deze doelstelling wordt gerealiseerd in overleg met de lokale vertegenwoordigers van
geestverwante groepen.

De stichting tracht de doelstelling te realiseren door middel van de volgende activiteiten:

- Het direct of indirect in materieel eniof geestelijk opzicht ondersteunen van
gemeenschappen, dorpen, organisaties en/of individuen in Sri Lanka

- Het voeren van (persoonlijk) overleg met o.a. onze mediators in Sri Lanka
- Het minimaal 1 ker per jaar bezoeken van (vrijwel) alle projecten in Sri Lanka door

één of meer bestuursleden
- Het verwerven en ter beschikking stellen van gelden en andere middelen
- Het bewust maken van de Nederlandse bevolking van de nood in Sri Lanka

Bestuur
Het bestuurvan de stichting wordt gevormd door:

- Y. Oosterhoff te Almere, voozitter
- J. van Eeuwijk te Nieuw-Lekkerland, secretaris
- C. van den Ende-Vermaat te Amsterdam, penningmeester
- A.C. Oosterhof-Holtes te Almere, algemeen bestuurslid
- J. van Eeuwijk-van derAa te Nieuw-Lekkerland, algemeen bestuurslid

Bezoldiging van bestuurder§
De bezoldiging voor de bestuurders tezamen bedraagt€ 0. (2015 € 0)

Toezicht
Het bestuur houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de stichting.
Het bestuur krijgt de relevante informatie van het jaarplan via maandrapportages en door
middel van verslagen van p§ectb,ezoek.
Het toezicht van het bestuur strekt zich uit tot:
- de realisatie van de doelstellingen van stichting Sharety
- toezÍcht op de strategie en de risico's die zijn verbonden aan de activiteiten
- controle en toezicht op de financiële verslaglegging en de verantwoording ervan.

-7 -



Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving.

Vermogen
Het vermogen wordt onderverdeeld naar de volgende reserves:
- bestemmingsreserves
- continulïeitsreserve

Continuiïeitsreserue
Stichting Sharety heeft een continuiïeitsreservë gevormd voor de dekking van risico's op
korte termijn en om zeker te stellen dat zij ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan
voldoen. Stichting Sharety hanteert een minimum van eenmaalde jaarkosten van de
werkorganisatie.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van de verkrijgingsprijs. De activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale
r*aarde.

Baten worden gerealiseerd volgens het kasstelsel. Lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Overschotten worden slechts opgenomen voor zover zij op de
balansdatum zijn gerealiseerd. Eventuele tekorten en risico's die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaarworden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden. Een eventueel financieel resultaat komt ten bate of ten
laste van de Continuïteitsreserve of Bestemmingsreserve.

Vergelijking met voorgaand iaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
ten opzichte van het voorgaande jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet
anders vermeld, ter vrije kschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare
vorderingen op kredietinstellingen.

Bestemmingsreaerves
Dit betreffen nietdirecte verplichtingen met betrekking tot spcifieke door het bestuur gekozen
projecten, waarvan aannemelijk is dat afruikkeling eryan gepaard zal gaan met een uítstroom
van gelden naar die betreffende proiecten. Eventuele batige saldivan projecten waarvan de
ondersteuning om welke reden dan ook is gestopt worden door het bestuur toegekend aan
alternatieve bestemmingsreserves. Wanneer een tekort dreigt op een specifiek project kan het
bestuur besluiten dit vanuit de ContinuÍteitsreserve aan te zuiveren. Bestemmingsreserves
worden in beginsel niet gebruikt om tekorten als gevolg van overheadkosten aan te zuiveren.
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GRONDSI.AGEN VOOR DE RE§ULTAATBEPALII{G

Atgemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten (giften) worden
slechts opgenomen voor zover zrj op de balansdatum z'rjn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht gënomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Bestedingen eàn en ontvangsten met betrekking tot doelstellingen
Bestedingen en ontvangsten (giften) met betrekking tot specifieke projecten worden als
lasten en baten in de resultatenrekening verantwoord. De diverse sponsorprojec{en worden
hierbij samengevat onder de posten Sponsorprogramma's kinderen, ouderen, families en
gehandicapten.

Financiële baten
De financiële baten betreffen de renteopbrengsten van tegoeden.

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode z'rjn in deJaanekening verwerkt
tegen de koers op transactiedatum. De uit de afirikkeling en omrekening voortvloeiende
koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de rekening van baten en lasten.
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2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

0verlopende activa
Nog te ontvangen projecten

PASSIVA

Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:

Stand per 1 januari2016
Onttrekkingen
Bíj : overgebracht van bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2016

Het verlcop van de bestemmingsreserve is als volgt:

Stand per 1 januari2016
Af: toevoeging aan continuiteitsreserye
Af: nadelig saldo 2016
Onfirekkingen
Toevoegingen
Stand per 31 december 2016

31-12-2016

488

32.333

3.097
35.430

29.139

-6.062
18.Í66

31-12-2416

27.699

4.634
32.333

14.487

-6.596
21.248
29.13s41.243

De specificatie van het saldo van de bestemmingsreserve
is als volgt:

Reserve medische kliniek Rathugalle
Reserve RaniViolet
Reserve waterfonds
Reserve toiletten
Reserve Bijbels
Reserve Educatief project
Reserve Kinderhuizen
Reserve KS Mannar
Reserve KS Chilaw
Reserve Jubileumproject
Reserve Foodprogram

Overlopende passiva
Nog te besteden gifren
Nog te besteden aan proiecten

Overlopende passiva
Portokosten
0p te nemen uitbetaling

2.473
1.085
6.558
2.846

199
10.162

22A
480
469

16.151
600

1.534
3.379

511

763
1.828

444
484
469

19.111
600

41.243

4.353
4.353

503
182

29.139

2.719
2.719

351

351
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

Baten uÍt giften t b.v. sponsorprosramma'o
Sponsorprogram ma's kinderen
Sponsorprogramma's ouderen
Sponsorprogramma's families en gehandicapten

Baten uit giften t.b.v. specifieke profecten
CSS Babykliniek
CSS Feeding program
Kinderhuizen
Hulp fam. Jaffna / Weduwen
Educatief project (13 schooltjes)
Waterputten en toiletten
RaniMolet Ouderenhuis
Medicij npost Rathugalle
Project Verre Naasten

Baten uit giften t.b.v. speciale acties
Bijbels en evangelisatiemateriaal
Kerstpakketten
Jubileumactie

Baten uit giften overig
Ondersteuning lopende projecten
Doorgeefgiften
Algemene giften

Totaal antvangen aan gifren

20.520

21^600
2.505
3.326

13.920
95.545
15.009

336
3.375
8.821

2016

9.600
2.606
8.314

2015

140.115

2.010
22.293
19.715--T-6ïB'

2.358
9.077

.14.92?.
26.357

229.816

8.878
2.748
7.74A

19.326

21.320
9.880
3.326

17.980
84.A17

1.041

830
1.715

16/'.437

1.385
25.179

1.225
27.789

13.879
13.541
27.420

2/t0.Í66
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2.5 Toelichting op de staet van baten en lasten

LASTEN

Bestedingen uit giften Lb.v. sponsorprogramma'c
Sponsorprogramma's kinderen
Sponsorprog ram ma's ouderen
Sponsorprogramma's families en gehandicapten

Bestedingen uit giften t.b.v. specifieke proiecten
CS$ Babykliniek
CSS Feeding program
Kinderhuizen
Hulp fam. Jaffna / Weduwen
Educatief project (13 schooltjes)
Waterputten en toiletten
RaniMolet Ouderenhuis
Medicijnpost Rathugalle
Project Verre Naasten

Beetedingen uit giften t.b.v. speciale acties
Bijbels en evangelisatiemateriaal
Kerstpakketten
Jubileumactie

Bestedingen uit giften overig
Ondersteuning lopende projecten
Doorgeefgiften
Algemene giften

Tstale besteding aan giften

Besteding aan fondswenring
Nieuwsbrief, porto en website

Besteding aan administratie en beheer
Administratiekosten
Bankkosten
Overíge kosten

Totale besteding aan fandsweruing en beheer

2016

9.500
2.606
8.314

2A1§

7.929
2.7A8
7.744

18.37724.52A

21.600
2.505
3.570

13.920
87.211
6.116
2.630
2.436
8.821

21.320
9.880
2.V26

í7.980
89.450

688
1.002
2.568

148.809

1.949
25.179
4.185

3í.313

13.879
2.788

18.647

217.289

3.370
3.370

'1.500

1.845
1.226
4.571

7,941

145.614

1.775
22.293

604
24.672

2.358
9.077
3.568

15.003

203.666

3.897

1.500
2.272
1.196
4.968

8.865

-12-


