
 

Financieel jaarverslag 2017 
Stichting Shared Value 
 

 

Balans 
 

ACTIVA 2017 2016 

     

VASTE ACTIVA     

     

Vaste Activa € 374 € - 

     

Totaal vaste activa € 374 € 0 

     

VLOTTENDE ACTIVA     

     

Vorderingen en overlopende posten € 48.658 € 43.470 

     

Totaal vorderingen € 48.658 € 43.470 

     

Liquide middelen € 51.369 € 48.280 

     

Totaal vlottende activa € 100.027 € 91.750 

     

TOTAAL € 100.401 € 91.750 

 
 

PASSIVA  2017 2016 

      

EIGEN VERMOGEN      

      

Eigen Vermogen & reserves  € -21.700 € -21.048 

      

Totaal eigen vermogen  € -21.700 € -21.048 

      

Kortlopende schulden      

Vorderingen en overlopende posten  € 122.101 € 112.798 

      

Totaal vorderingen  € 122.101 € 112.798 

      

TOTAAL  € 100.401 € 91.750 



 

 
 
 

Staat van Baten en Lasten 
 
BATEN 

 
2017 2016 

      

Omzet 
 

€ 285.227  €   41.549  
      

Totaal omzet  € 285.227  €   41.549  
      

LASTEN 
     

      

Bedrijfslasten 
 

€  283.064  €   60.550  
      

Totaal der bedrijfslasten 
 

€  283.064  €   60.550  
      

Resultaat uit bedrijfsvoering 
 

€  2.163  €   -19.001 
      

Overige baten en lasten 
 

€  2.815- €  - 1.883 
      

Resultaat voor belasting  €  652- €  - 20.884 

      

RESULTAAT NA BELASTING  €  652- €   -20.884 

 

 

Toelichting  
 
1. Algemene toelichting 
 
1.1 Activiteiten 

 
De Stichting Shared Value heeft ten doel: 
- het ondersteunen van Nederlandse casu quo Europese ondernemers en 

organisaties bij het ontwikkelen en optimaliseren van hun activiteiten in 
onder andere Afrika, Azië en Latijns-Amerika vanuit het perspectief van 
responsible business, het creëren van shared value en het bevorderen van 
lokale ontwikkeling 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijke kunnen zijn 

 
Voor een uitgebreidere beschrijving verwijzen wij graag naar het policyplan 
van de stichting evenals onze website sharedvaluefoundation.com  



 

 
1.2  Vestigingsadres, rechtsvorm, inschrijfnummer handelsregister 

Vestigingsadres: Kruithuisstraat 120, 1018WW Amsterdam 
Bezoekadres: Universiteit van Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, De 
Uithof, Princetonlaan 8a, 3584 CS Utrecht 
KVK-nummer: 61006408 
BTW-nummer: NL854161715B01 

 
 1.3  Personeel 

De stichting heeft in het jaar 2017 een persoon met een full time contract  
(100%) in dienst gehad en een tweede persoon met een dienstverband van 
20%. 

 
1.4  Bestuur 

Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoedingen voor de 
werkzaamheden. 

 
2 Grondslagen 

 
2.1 Vergelijking met voorgaand jaar 

Als vergelijkende cijfers zijn de bedragen van het boekjaar 2016 opgenomen.  
 
2.2 Belasting 

De stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting waardoor 
er geen vennootschapsbelasting is opgenomen 

 
2.3 Bepaling van het resultaat 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin diensten zijn verricht. 
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 
voorzienbaar zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Referenties 

 
1) Activa 

De activa bestaan overwegend uit liquide middelen en uitstaande vorderingen 
op diverse debiteuren.  

 

ACTIVA  2017 2016 
 
Materiele vaste activa      

Inventaris  € - € - 

Software  € 374 €  - 

      

Totaal vaste activa  € 374 € 0 

      

VLOTTENDE ACTIVA      

      

Vorderingen      

Debiteuren  € 41.089 € 43.334 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen € 6.674 € - 

Overlopende activa   € 895 € 136 

      

Totaal vorderingen  € 48.658 € 43.470 

      

Liquide middelen  € 51.369 € 48.280 

      

Totaal vlottende activa  € 100.027 € 91.750 

       

TOTAAL  € 100.401 € 91.750 

 
 

2) Passiva 
De passiva bestaan voornamelijk uit kortlopende schulden uit crediteuren en 
leningen.  
 

PASSIVA  2017 2016 

      

Eigen Vermogen      

Overige reserve  € -21.048 € -21.048 

Resultaat lopend jaar  € -652 €   

      

Totaal eigen vermogen  € -21.700 € -21.048 



 

 
      

Kortlopende schulden      

      

Crediteuren  € 39.197 € 2.917 

Belasting en premies sociale verzekeringen € 6.195 € 1.330 

Lening  € 63.089 € 55.382 

Voorschot Projecten  € 10.194 € 48.748 

Overlopende passiva  € 3.426 € 4.421 

      

Totaal vorderingen  € 122.101 € 112.798 

      

TOTAAL  € 100.401 € 91.750 

 
 

3) Omzet  
De omzet van 285.227 Euro bestaat uit projectvergoedingen ontvangen van 
onze opdrachtgevers 

 

BATEN  2017 2016 

      

Projectvergoedingen  € 285.227 € 41.549 

      

Totaal omzet  € 285.227 € 41.549 

 
 

4) Bedrijfslasten  
De bedrijfslasten bestaan overwegend uit uitbesteed werk.  

 

LASTEN 2017 2016 

     
Uitbesteed werk en andere kosten: € 261.790 € 47.325 

     

Overige personeelskosten €  4.544   €   485  

Huisvestingskosten €  -    €  -    

Algemene kosten €  2.351   €   1.942  

Verkoopkosten €  810   €   252  

Lonen en salarissen €  5.880  €   8.924  

Sociale lasten €  7.684   €   1.622  

Afschrijvingskosten €  5   €   -    
     

Totaal der bedrijfslasten €  283.064   €   60.550  



 

 
5) Overige baten en lasten  

Deze positie betreft in eerste instantie financiële baten en lasten van derden 
ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest. 

 
  2017 2016 

    
Bankkosten  € 367   €  233  

Rente lasten en soortgelijke kosten  € 2.448   €  1.806  

Rente baten en soortgelijke kosten  € -     €  -156 

      

Totaal overige baten en lasten  €  2.815  €  1.883  

 
 
 

Controleplicht  
Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek) is de 
stichting niet controleplichtig om welke reden geen accountantscontrole heeft 
plaatsgevonden. 
 
 
 
Amsterdam, 30.06.2018 
Bestuur Stichting Shared Value 

A. Zoomers 
W. Roos 
A. Mas 

 
 


