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ADUTECFi
ADMlNISTRAT}EKANTOOR
Kostverloren 67

2959 BV Streefkerk

Tel: 0184-683627

E-mail: adutech.inÍo@kpnmail.nl

Bank: NL29 RABO 0334 6926 01

R.v.k:24377705

Beconnr:488653

Streefkerk, 17 februari 2020
Betreft: Jaarrekening 201 I

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht
lngevolge uw opdracht is de jaanekening 2019 van de stichting samengesteld,
op basis van de door u gevoerde administratie en overige verstrekte gegëvens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en valledigheid van die gegevens en de
daarop gebas€eíde iaarreke*lng berusten bii hd bestuur.

1.2 Algemeen
De stichting heeft ten doel het helpen verminderen van de rnateriële en geestelijke nood
van de bevolking in Sri Lanka. Stichtlng Sharety is opgericht per 20 juni 199O onder de
naarm "§h&re'n. fn 1'997 is de *aam Eewijz(gol i* "$h*re{y".
De stichting is statutair gevestigd te Dordrecht en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer4l120665 met R§lN 8029.44.454

Over het verslagiaar 2019 werd ees negatief resultaat behaald van € 9.734

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

Haogaehtend,
Adutech administratiekantoor

Mevr. A.D. Buizert
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1.3 Toelichting lastenverdeling
Speeificatie en verdeling lasten naar bestemming

ïotaaf ontva*gen uit fon*enrrerving
Financiële baten
Totale baten

Be*tedi*g aan d+eletdting
Besteding aan fondswerving
Besteding aan administatie en beheer
Totale lasten

R€Ër#e.t

2019

u3ï,4S5 Í-SS,$ %

I 0,0%

2018

255.378 g9,S %
283 0,1 0/o

-25ffi6T' ---:iïö§ouo

%

231.413

2U_12§
2.488
4,534

241.147

-t .,.,.t:

100,0 %

1*1,2 v4

1,1 0/o

1,9 olo

104,2 %

----GE:%

246,3S8
2.337
4.757-m

Jrc-

96"4 %

0,9 0/o

. 1,9 Yo

99,2'/o

---E'x

De kosten van eigen fondsenwerving, uitgedrukt in procenten van de totale baten bedragen in
2019 1,1 olo . De totale kosten van fondswerving, administratie en beheer uitgedrukt in
p+*e*Éen ver+ de.t+tab b*te* Mr6e* iB ?*fS 3,* %.

Het resultaat over 2019 bedraagt € 9.734 negatieí
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Stichting Sharety

2.í Balan$ pcr

ACTIVA

Vorderingèn èn overlopende activa
Overlopende actíva

LÍ$ffiffiË#hffi
Rabobank

TOTAAL ACTIVA

PA§SIVA

*re
Continuïteitsreserve
Bestemmingsresèrves

Kortlopende schuldèn en overlopende
paesiva
Nog te besteden giften
erffie*ren
Overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

Jaarrekening 2019

3l-12-201s 31-12-2A18
€€

78.602

32.09e
35.518

10.500
42§
7g

€€

81.372

16
16

78^602

78.618

67.814

11.4M

7'&e18

36.034
41.3'14

81.372

81.372

77.U8

4.424

&1_372
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Stichting Sharety

2.2 Staat van baten en lasten

BATEN

kk*
Baten t.b.v. sponsorprogramma's
Baten t.b.v. specifieke projecten
Baten Lb-v- speciale acties
Baten uit giften overig
ïotaaf ontva*gen aa* giÉen

Financiële baten
Rentebaten
tíihotding voorkoe&n

Som der baten

LASTEN

Besteed aan drelstellingen
Bestedingen t. b.v. sponsorprogramme'§
We**rygt í§.:í. Wiffis g*je*cn
Bestedingen t.b.v. speciale acties
Bestedingen uit giften overig

Bested*ng att fun*ffienr*ng
Kosten eigen fondswerving

Beheeren adrninisffiie
Kosten beheer en adrninistratie

Som der lasten

Saftío van baten en tasten

Jaarrekening 2019

2019 20ï8

20.981
141.053
41414
?7.957

20.981
rsa*g

41.414
18.910

2.488

4.534

73',{.4§E

231.413

234.125

2.488

4.534

241.147

-9.7w

22.773
177.845

31_7?6
23.034

16
2q7

22.273
r?4-2S5
32.365
17.455

2.337

4.757

trí.3:f8

283

255.661

246.388

2.337

4.757

253.482

2.17,9

-5-



Bestemming saldo: -9.734

Trereg*r3gfettffi*rg*xr:
Continuiïeitsreserve
Reserve medische kliniek Rathugaíle

Reserve kinderprojecten

Reserve rrvaterfonds

Reserve toiletten

Reserve Bijbels

Reserve edueatief proiect

Resenre gehandÍcap,tenhutp

-3.938

-1.660

4.869

-5.279
-3.289

494

-2.081

ï.15S
-9.734
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2.3 Toelichting op de jaarrekening

SEEHEË

Agemene infomatie over de fondsenweryende instelling

Sti#ing §+ïtr#y +s ryryr*dti fer Ë§ itxri tffi e{r& de rwrr+ *§f}srË', t* 1§*? !s &
naam gewijzigd Ín "Sharett''. De stichtÍng Ís statutatr gevestigd te Dordrecht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder
dossiernummer41120665 met RSIN 802944450. Door de belastingdiensl 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
gffist\ÉefiríaÍïte groryn.

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

- Het direct of indirect in materieel en/of geestelijk opzicht ondersteunen van
gemeenschappen, dorpen, organisaties enlof individuen in §ri Lanka

* FH verer+ e* {rersw*fiik} cr@i naeÉ +-*. #}ae Ír}sd{ëtff,e i,F* *i Lank*
- Het minimaal 1 ker per jaar bezoeken van (vrijwel) alle projecten in SriLanka door

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

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

- Y. M#ÈeAhqlere, voorzitter
- J. van Eeuwijk te Nieuw-Lekkerland, secretaris
- C. van den Ende-Vermaat te Amsterdam, penníngmeester
- A.C. Oosterhoff-Holtes te Almere, algemeen bestuurslid
- J. van Eeuwijk-van der Aa te Nieuw-Lekkerland, algemeen bestuurslid

Bezoldiging ven bestuurders
De bezotdiging voor de bestuurders tezamen bedraagt € 0. GOf 8 € 0)

Toezicht
Het bestuur houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in de stichting.
Het bestuur kriigt de relevante informatie van het jaarplan via maandrapportages en door
m*ffi lrsl #s&wr var+ p@=d.
Het toezicht van het bestuur strekt zich uit tot:
- de realisatie van de doelstellingen van stichting Sharety
- toezicht op de strategie en de risico's die zijn verbonden aan de activiteiten
- contrcle en toezicht op de f,nanciéle verslaglegging en de verantwaording elan.
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening ís opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
Sr@#1 $@ Ërffir§*ëb Y@§ËY*E-

Vermogen
Het vermogen wordt onderverdeeld naar de volgende reserves:
-@
- continuïteitsreserve

Continuiïeitsreserve
Stíchting Sharety heeft een continuïteitsreserve gevormd voor de dekking van risico's op
k#b ter€in st ert z*#.te $te*ry; d*t zii §* iÍï de tdsrïr$t acaryi h*s yëFti€Ëïtic€#ï kEI
voldoen. Stichting Sharety hanteert een minimum \ran eenmaal de jaarkosten van de
werkorganisatie.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

*&F*.
De waardering van activa en passiva en de kpa'ling van het resultaat vinden plaats op
basis van de verkrijgingsprijs. De activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale
waarde.

Batffi r*erden gereari§#r,d vc§er*s hd kastel*l l*ten w*rde*, t+e$s*e*drel hefj**r
waarop ze betrekking hebben. Oversohotten worden sleehts opgenomen voor zover z[ op de
balansdatum zijn gerealiseerd. Ëventuele tekorten en risico's díe hun oorspíong vinden voor
het einde van het verslagjaarworden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarekening bekend àjn geworden. Een eventueel financieet resultaat komtten bate of ten
IaSevar+de@s{@.

Vergelijking met voorgaand iaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongew$z§d
ten o@chE vaCI hetvsorgaande jaar.

Liquide middelen
De tiquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet
artders veríBeld, Gr vriie echit<t<ing van de stichtins- Het betretren de direct op!§bare
vorderingen 

1n 
kredietinstetlingen.

Bestemmingsreserves
Dit betreffen nietdirecte verplichtingen met betrekking tot specifïeke door het bestuur gekozen
trei#er1 waarsër+#,rsrndilkF*#a**ikket*gerq#+g€Faë=*Èg*r:reË#r?Éit=ÉrsrÍ!
van gelden naar die betreffende projecten. Eventuele batige saldivan projecten waaryan de
ondersteuning orn 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 Continuiïeitsreserve aan te zuiveren. Bestemmingsreserves
lrer$sft iF @iÍï#l fiieË g€ktriktsrn tekcrtsír * ge@ van ffrerheadksten aen te zt*ireren.
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GROND§LAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

*fuiercn
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 opgënomen voor zover zlj op de balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplíchtíngen en mogelÍjke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
tes€@. t*s#+ ir+ d,* ger,w:*r* Èrld*#ï zii vwr H Wrtdts* v*t &, im,ekenir,6
bekend zÍjn geworden.

Bestedingen aan en ontvangsten met betrekking tot doelstellingen
Bestedingen en ontvangsten (giften) met betrekking tot specifieke projecten worden als
la$et 6: bÉt€fi ia eE re*lEtsre*sirg!€sffierÉtrë. ** d*w** #ffiFryF€ffi: srÉ6f&!
hierbíj samengevat onder de posten Sponsorprogrammals kinderen, ouderen, familíes en
gehandicapten.

Financiële baten
De fïnanciële baten betreffen de renteopbrengsten van tegoeden.

Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening vennrerkt
tegen de koers op transactiedatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende
koer*rere-dtillst kcmsr,ts,:gueteef tet [*van de reker]irtg va§] hateí]er;ta§*err,
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2.4 Toelichting op de balans

ÀCTIYÀ

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen handicrafts

PASSIVA

Het verloop van de continuileitsreserve is als volgt:

Stand,Ser t jar,*r*ari 2ST9
Onttrekkingen
Bij: overgebracht van bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2019

Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt:

Stand per l januari 2019
À* trerreegirqr aan contÍnui,teitsres€në
Onttrekkingen
Toevoegingen
Stand per 31 december 2019

3tr-*f.2+Í,$ 3t-t2-&t8

16

3§.S34
-3.938

3?.zffi
-1.232

32.096

41.314

-12.309
6.513

36.034

37.903

-7.243
10.654

35.518

2"33?
10.038
15.343

494
3.+5S

500
3.347

3"997
5.169

20.622
3.289

E trrl

500
2.197

41.314

41.314

1.996
1.996

402
1251

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

Resefi*e,sxedie€*te ktisbk Uf*ga*e
Reserve ki nderprojecten
Reserve waterfonds
Reserve toiletten
Reserve Bijbels en evang.materiaal
Resenre Eekr*ief prsiec*
Reserve GS Ramesh
Reserve gehandicaptenhulp

Kortfopnde schutden en overfcpende passiva
Nog fe besÍeden giften
Nog te besteden aan projecten

S*ërfuper# pass#a
Portokosten
Op te nëmeR uitbetaling

35.518

10.500
10.500

79

1.65379
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

gAïEtr

Baten uit giften t.b.v. sponsorprogramma'§
§ponsorprogramma's kinderen
SpsnsorgWramma's euderen
Sponsorprogramma's families en gehandicapten

Bes u*àgikr ebv- efel*e*q* flE!§S*!
CCS Babykliniek
CCS Feeding program
Kinderprojecten
Gehandicaptenhulp
FÍufp fam. Jaffna f Weduwen
Educatief project (13 schooltjes)
Waterfonds
Toiletten
Ra:i,V?oHSr#gÉsri+
Medicijnpost Rathugalle
Project Vene Naasten
Project KOOK
Verkoop ha*dicrafts
Bifbels en eva*gelisatiemateriaa{

Baten uit giften t.b.v. speciale acties
Korllopende acties
KiBren engeitenprcjeet
Kerstpakketten
Noodhulp terreur

Baten uit giften overig
Doorgeefgiften
Algemene giften

Totaal ontvangen aan giften

20.981

21.600
2.U0
4.869
1"150

Í0.ffi0
84.943

1.727
5.803

4GS

315
5.786

ffi*s

8.504
2.S86

10.389

Ër8

31.726

11.464

11.570
23.+34

255.378

10.568
+ E4ÉÉ.IJJO

10.167
22.773

21.CI00

7.589

Í1.760
95.100
10.517

*7
1.565
8.843
5.516

,14.808
177.845

3.504
f.ffiz

27.160

242
869

141.053

6.337
z.srs

26.7A7
5.500

41.414

5.971
21.986
27.9*:F

231.405
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

È.A"ËïËÉ{

Bestedingen uit giften t.b.v. spon$orprogramma's
Sponsorprogramma's kinderen
§ponsorprogramrna'§ ouderen
Sponsomrogramma's famifies en gehandicapten

Bestedingen uit giften t.b.v. specifieke proiecten
CCS Babykliniek
CC§ Feedng ftagrÍEm
Kinderprojecten
Bouwprojecten
Hutp tam. Jaffna / Weduwen
Edue# p*{ec* {13 s.heottj*i
Waterfsnds
Toiletten
Rani Violet Ouderenhuis
Medicijnpost Rathugalle
FrsieetVerre F&amten
Project KOOK
Verkoop handicrafts
Bijbels en evangelisatiemateriaal

Bestedingen uit giften t.b.v. speciale acties
Kortlopende acties
Kippen en geítenproject
Ker*pakkdtai
Noodhulp terreur
Jubileumactie

BesHirgen uitgiften
Doorgeefgiften
Àlgemene giften

Totale besteding aan giften

Besteding aan fondswerving
Nieuwsbrief, porto en website

Besteding aan administratie en beheer
Administratiekosten
Baslkkmtelt
Overige kosten

Totale besteding aan fondswerving en beheer

u*t*

8"504
2.088

10.38s
20.981

21.600
Z.OlrJ

5.S7í
10.680
87.S34
7.006
9.092

469
1.975
í78É

242
375

22.273

21.600

2.424

11.760
s.914

5.532
4.127

712
2.063
8.tr3
5.516

14.80.8

174-29§

3.504
1.062

4= +Et\zt , l\r\t

2+r8

10-568
2.038
9.s67

639
32.365

r.444
5.991

17.455

24§.388

15?.82S

6.337
2.87Q

4à =*=LLr. rt.It

5.500

41.414

5.971
12.939
18.910

234,126

2.488
2.4Ë8

1,700
1348
1.466

1.500
1.614
Í.643

2.337
2.337

4.534

7.A22

4.757

7.094
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