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Stichting Shared Value, Utrecht

Bestuursverslag 2021

Stichting Shared Value, ('de Stichting'), heeft haar statutaire zetel in Utrecht en heeft als feitelijk adres 
Kruithuisstraat 120 in Amsterdam. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
61006408 en opgericht op 4 juli 2014. 

De Stichting heeft de ANBI status vanaf 1 januari 2018. 
De stichting is hierdoor geen schenkingsrecht verschuldigd over ontvangen en verstrekte schenkingen.

De Stichting heeft ten doel:
- het steunen 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 bevoordelijk kunnen zijn.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving  voor kleine 
rechtspersonen C.1. Kleine organisatie-zonder-winststreven.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Activiteiten

De Stichting heeft in 2021 één (2020: drie) projecten ontplooid met een omzet tot een bedrag van
in totaal EUR 13.545 (2020: EUR 15.480)

Het COVID virus is ook in 2021 van grote invloed geweest op de activiteiten van de Stichting als gevolg
waarvan de omzet verder is teruggelopen. De Stichting heeft in juni 2021 afscheid genomen van de
medewerker en vervolgens een nieuwe medewerker aangesteld voor een periode van zeven maanden
met onder meer als doel (i) acquisitie voor de Stichting, (ii) contact onderhouden met opdrachtgevers
en (iii) de zichtbaarheid van de Stichting in sociale media te vergroten. Het contract is inmiddels
beëindigd.

Financiën

Het vermogen daalde in 2021 met het tekort over 2021 conform de staat van baten en lasten ad
EUR 17.216 tot EUR 4.748.

Het resultaat over 2021 was negatief 17.216 (2020: negatief EUR 3.825)
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Stichting Shared Value, Utrecht

Bestuursverslag 2021 (vervolg)

De afname van het resultaat over 2021 ad EUR 13.391 is als volgt te verklaren:

EUR
Lagere baten uit projecten -1.935
Lagere bate uit subsidies -2.179
Lagere kosten projecten 2.053
Hogere kosten beheer en administratie -11.330

-13.391

Bestuur
Het bestuur van de Stichting per 19 januari 2022 bestaat uit de volgende personen.

E.B. Zoomers, voorzitter
W. Roos, secretaris
A.A. Mas, penningmeester

Amsterdam, 19 januari 2022
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Stichting Shared Value, Utrecht

Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

31december 2021 31december 2020

(in euro)

ACTIVA

Materiële vaste activa
Inventaris 1 713 992
     713 992

Vlottende activa
Vorderingen 2 45 0
Liquide middelen 3 5.853 42.053
     5.898 42.053

Som van alle activa 6.611 43.045

PASSIVA

Reserves
Bestemmingsreserve 4 4.748 21.964

4.748 21.964

Kortlopende schulden
Crediteuren en overlopende passiva 5 1.863 21.081

1.863 21.081

Som van alle passiva 6.611 43.045

De toelichting vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening.
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Stichting Shared Value, Utrecht

Staat van baten en lasten over 2021

2021 2020
(in euro)

BATEN
Baten uit projecten (netto omzet) 6 13.545 15.480
Baten uit subsidies 7 0 2.179
Baten uit giften 8 200 200
Som van alle baten 13.745 17.859

LASTEN

Besteed aan doelstelling
Kosten projecten 9 9.845 11.898
Som besteed aan doelstelling 9.845 11.898

Kosten beheer en administratie
Lonen en sociale lasten 10 19.590 6.534
Overige kosten personeel 11 316 1.393
Algemene kosten 12 931 1.580
Afschrijving inventaris 13 279 279
Som kosten beheer en administratie 21.116 9.786

Som van alle lasten 30.961 21.684

Tekort respectievelijk overschot -17.216 -3.825

Het tekort respectievelijk overschot is onttrokken respectievelijk toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve.
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Stichting Shared Value, Utrecht

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Algemeen
Stichting Shared Value, ('de Stichting'), heeft haar statutaire zetel in Utrecht en heeft als feitelijk adres 
Kruithuisstraat 120 in Amsterdam. De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
61006408 en opgericht op 4 juli 2014. 

De Stichting heeft ten doel:
- het steunen 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 bevoordelijk kunnen zijn.

De Stichting heeft de ANBI status vanaf 1 januari 2018.

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving  voor kleine 
rechtspersonen C.1. Kleine organisatie-zonder-winststreven.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Gebruik van schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.

Personeel
Gedurende het jaar 2021 en 2020 waren gemiddeld 0,6 respectievelijk 0,5 werknemers in dienst op
basis van een fulltime dienstverband.
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Stichting Shared Value, Utrecht

Grondslagen voor bepaling van het vermogen

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reëele waarde van het betreffende
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de 
balans is opgenomen wordt de informatie over de reëele waarde gegeven in de toelichting op de "Niet
in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.

Materiële vaste activa
De computer wordt  gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve
afschrijving en eventueel bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijving wordt berekend als een percentage over de verkrijgingsprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur. Een afschrijvingspercetage van 20% wordt
gehanteerd.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reëele waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

Bestemmingsreserve
De beperkte bestemmingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur
bepaald, en betreft geen verplichting. Het bestuur kan deze verplichting opheffen.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die  hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Stichting Shared Value, Utrecht

31december 2021 31december 2020

(in EUR)

Baten uit subsidies en giften
Doelsubsidies en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.

Baten uit de levering van diensten
Hieronder worden de opbrengsten uit het verlenen van diensten (ofwel netto-omzet) opgenomen 
tegen reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen
kortingen.

Kostentoerekening aan projecten
De kosten van het personeel worden toegerekend aan de diverse projecten op basis van werkelijk 
bestede tijd.

De kosten van ingehuurd personeel volledig werkzaam op projecten wordt toegerekend aan de
aan de projecten.

De kosten voor kantoor worden verantwoord onder kosten van beheer en administratie.

Belastingen
De stichting is aangemerkt als een zogeheten ANBI instelling en niet belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting.

Kosten van personeel
De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de
periode waarin de arbeidsprestatie wordt verantwoord.

Toelichting op de balans

(1) Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaat uit twee computers.

Aanschafwaarde per 1 januari 379 379
Cumulatieve afschrijven per 1 januari -426 -147
Boekwaarde per 1 januari -47 232

Mutaties in de boekwaarde
Investering 1.039 1.039
Afschrijving -279 -279

760 760

Aanschafwaarde per 31 december 1.418 1.418
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december -705 -426
Boekwaarde per 31 december 713 992
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Stichting Shared Value, Utrecht

31december 2021 31december 2020

(in EUR)

(2) Vorderingen
Omzetbelasting 45 0

45 0

(3) Liquide middelen
ING Bank 5.853 42.053

5.853 42.053

(4) Bestemmingsreserve
Het stichtingskapitaal wordt gevormd door het saldo van baten en lasten vanaf de datum van
oprichting.

Op bovenstaande bestemmingsreserve berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid
wordt bepaald door het bestuur.

De bestemmingsreserve is onder meer gevormd om te kunnen (blijven) voldoen aan de statutaire
doelstelling.

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Saldo per 1 januari 21.964 25.789
Saldo baten en lasten -17.216 -3.825
Saldo per 31 december 4.748 21.964

(5) Kortlopende schulden
Crediteuren 16 14
Restitutie NOW regeling 0 4.721
Nog niet gerealiseerde omzet 0 13.545
Resevering vakantiegeld 0 254
Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.847 2.547

1.863 21.081
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Stichting Shared Value, Utrecht

2021 2020
(in euro)

Toelichting op de staat van baten en lasten

(6) Baten uit projecten (netto omzet)
Dit betreft de netto omzet inzake de volgende projecten:

NWA-ORC proposal Dutch diamonds in the Delta 0 3.204
Onderzoek naar kleinschalige projecten voor sociale impact in Haïti 0 5.503
Geological Survey of the Netherlands (TNO) 13.545 6.773

13.545 15.480

(7) Baten uit subsidies
Bijdrage NOW regeling 0 2.179

0 2.179

(8) Baten uit giften
Dit betreft een gift ontvangen van een particulier 200 200

200 200

(9) Kosten van projecten
Loonkosten opdrachten 9.845 9.687
Reis- en verblijfskosten 0 2.211

9.845 11.898

(10) Lonen en sociale lasten
Lonen 16.197 7.067
Sociale lasten 3.393 1.115

19.590 8.182
Doorberekend aan projecten 0 -1.648

19.590 6.534
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Stichting Shared Value, Utrecht

2021 2020
(in euro)

(11) Overige kosten personeel
Arbodienst 78 1.243
Reiskosten 238 150

316 1.393

(12) Algemene kosten
Kantoorartikelen 96 404
Administratiekosten (inclusief loonadministratie) 236 391
Bestuur 408 505
Bankkosten 191 172
Interest 0 108

931 1.580

(13) Afschrijving inventaris
Afschrijving computers 279 279

279 279

Bestuur
De Stichting heeft drie (vorig jaar: drie) bestuurders welke geen beloning ontvangen.

Amsterdam, 19 januari 2022

E.B. Zoomers, voorzitter
W. Roos, secretaris
A.A. Mas, penningmeester
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Stichting Shared Value, Utrecht

Overige gegevens

Verwerking tekort 2021 respectievelijk tekort 2020

Totaal Totaal
  EUR EUR

2021 2020

Bestemmingsreserve (17.216) (3.825)
(17.216) (3.825)

Het resultaat is onttrokken aan de bestemmingsreserve.
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Stichting Shared Value, Utrecht

Specificatie verdeling kosten naar bestemming

Bestemmming Doelstelling Beheer en Totaal
administratie

in euro

Besteed aan doelstelling 9.845 9.845

Kosten beheer en administratie 21.116 21.116

Totaal 9.845 21.116 30.961
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