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Aan het bestuur van
Share Network
Emmalaan 7 7
1075 AT  Amsterdam

Amsterdam 31 oktober 2022

Ons kenmerk: 2021013 \ 2021

Geacht bestuur

Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2021 van Share Network te Amsterdam.

1.1 NOAB SAMENSTELLINGSVERKLARING 

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Share Network te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over
2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Wij hebben u ondersteund bij het
opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling
dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Share Network.

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door
u verstrekte gegevens.

Amsterdam, 31 oktober 2022

Lotus Advies

R.C. Bahorie                                                          
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1.2 ALGEMEEN

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 5 augustus 2016, kenmerk 2016B13722SS, verleden voor notaris mr.J. Dingeman van der
Beek werd de stichting per genoemde datum opgericht.

Stichting doelstelling en activiteiten

De Share Network, statutair gevestigd te Emmalaan 7, 1075 AT  Amsterdam heeft de volgende doelstellingen:
a. het verdrijven van 'moderne slavernij' uit de maatschappij;
b. het creëren van bewustzijn bij mensen, organisaties, instellingen en ondernemingen over het bestaan 
van 'moderne slavernij' en de problematiek mensenhandel, alles in de meest ruime zin van het woord;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden 
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.het (doen) produceren van ar�s�ek hoogwaardige interculturele-voorstellingen met 
kunstenaars/artiesten; 
b.het (doen) geven en verzorgen van lezingen, trainingen, workshops en/of opleidingen aan zowel 
slachtoffers van mensenhandel als scholen, buurtgemeenschappen en bezoekers van onze 
voorstellingen; 
c.het deelnemen in en het samenwerken met (lokale) organisa�es die een soortgelijk doel nastreven;
d.het (doen) organiseren van evenementen, ac�viteiten, reizen en/of bijeenkomsten;
e.het (doen) realiseren van een pla�orm;
f.het doen van onderzoeken en het verzamelen en verstrekken van informa�e;
9.het zowel na�onaal als interna�onaal doen of laten verrichten van al datgene wat naar het oordeel 
van het bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is;
h.het beschikbaar stellen van middelen om bovengemelde doelstellingen - te realiseren;
i.het werven van fondsen, accepteren van gi�en en het aanwenden van - dergelijke fondsen en gi�en 
voor de bovenomschreven activiteiten;
j.het voeren van overleg en het samenwerken met organisa�es die de bovenomschreven ac�viteiten 
steunen;
k.het opmaken en verspreiden van promo�emateriaal;
1.het onderhouden van een website.

De stichting beoogt niet het maken van winst.
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1.3 RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

Realisatie
2021

Realisatie
2020

€ €

Baten 82.115 76.369

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 54.196 48.333
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 464 192
Overige bedrijfskosten 25.144 9.546

Totaal van som der kosten 79.804 58.071

Totaal van netto resultaat 2.311 18.298

Resultaatanalyse

2021
€ €

Hogere baten 5.746

Resultaatverlagend

Hogere kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 5.863
Hogere lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 272
Hogere overige bedrijfskosten 15.598

Daling van het resultaat 15.987
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1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de
balans per 31 december 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2021 31-12-2020
€ % € %

Activa

Vorderingen 751 1,4 581 2,0
Liquide middelen 53.076 98,6 27.870 98,0

53.827 100,0 28.451 100,0

Passiva

Stichtingsvermogen 48.946 90,9 23.422 82,3
Kortlopende schulden 4.881 9,1 5.029 17,7

53.827 100,0 28.451 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 751 581
Liquide middelen 53.076 27.870

53.827 28.451

Kortlopende schulden -4.881 -5.029

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
48.946 23.422

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 48.946 23.422

Financiering

Stichtingsvermogen 48.946 23.422
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2021 
(na batig saldoverdeling)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 1 170 -
Overlopende activa 2 581 581

751 581

Liquide middelen 3 53.076 27.870

Totaal activazijde 53.827 28.451
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31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen 4 

Stichtingskapitaal 46.635 5.124
Resultaat boekjaar 2.311 18.298

48.946 23.422

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten

5 

3.671 5.028
Overige schulden en overlopende passiva 6 1.210 1

4.881 5.029

Totaal passivazijde 53.827 28.451
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2.2 Staat van baten en lasten over 2021 

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€
€

€

Baten 7 

Giften en baten uit fondsenwerving 8 82.115 107.500 76.369

82.115 107.500 76.369

Lasten
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 9 54.196 65.000 48.333
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 10 464 4.250 192
Overige bedrijfskosten 11 25.144 28.700 9.546

Totaal van som der kosten 79.804 97.950 58.071

Totaal van netto resultaat 2.311 9.550 18.298

RESULTAATBESTEMMING

Onverdeeld resultaat 2.311 18.298
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Share Network is feitelijk en statutair gevestigd op Emmalaan 7 7, 1075 AT te Amsterdam en is ingeschreven bij
het handelsregister onder nummer 66610877.

ALGEMENE TOELICHTING

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Share Network bestaan voornamelijk uit:
De organisatie heeft als SBI-code 94997 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
het verdrijven van moderne slavernij uit de maatschappij

Schattingen

Consolidatie

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving mede op basis van de Richtlijn RJ C1 voor de Jaarverslaggeving 'Kleine organisaties
zonder winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

De verschillen en redenen die tot herziening van de indeling en bedragen ten opzichte van voorgaand jaar
hebben geleid

Voor presentatie doeleinden kunnen posten in het huidige jaarverslag anders gerubriceerd zijn.

Financiële instrumenten

GRONDSLAGEN

De waardering van activa en passiva

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is
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van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de
vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en
lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vlottende activa

Vlottende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van
de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde
bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Algemene reserve

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen
zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de
stichting is opgericht

De waardering van de staat van baten en lasten

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften,
subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden
opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan
dezelfde periode toegerekend

Giften en baten uit fondsenwerving

De Stichting heeft haar inkomsten verkregen vanuit positief beoordeelde fondsbijdragen en donaties van
personen en organisaties die de Stichting steunen in de realisatie van haar doelstelling.

Lasten

Verkoopkosten

Onder verkoopkosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan de
kostprijs van de geleverde goederen zijn toe te rekenen.
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Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

13



Share Network

2.4 Toelichting op de balans

Activa 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Vorderingen > 1 jaar

31-12-2021 31-12-2020
€ €

1  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 170 -

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 581 581

Onder de overlopende activa is opgenomen de gestorte waarborgsom voor de huur (Mindspace Benelux B.V.).

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3  Liquide middelen

Kas 785 85
Triodos Bank N.V. 52.291 27.785

53.076 27.870
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Passiva 

4  

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020
€ €

5  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 3.671 5.028

31-12-2021 31-12-2020
€ €

6  Overige schulden en overlopende passiva

Overige schuld 1.210 -
Overlopende passiva - 1

1.210 1

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
7  BATEN

Giften en baten uit fondsenwerving 82.115 107.500 76.369

8  GIFTEN EN BATEN UIT FONDSENWERVING

Giften en baten uit fondsenwerving 42.000 2.500 1.500
Giften en baten Oranjefonds 10.000 - 11.250
Ontvangen donaties 15.015 30.000 25.619
Giften en baten Kansfonds 15.000 15.000 -
Giften en baten uit fondsenwerving 100 60.000 38.000

82.115 107.500 76.369

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

9  KOSTEN UITBESTEED WERK EN ANDERE EXTERNE KOSTEN

Andere externe kosten 54.196 65.000 48.333

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Andere externe kosten

Kosten lasten clinic 200 - 50
workshops ondernemerschap Mentees 3.376 1.000 1.265
Ingeleende diensten specialisten 38.880 10.000 38.850
Begeleiding vrouwen & mentoren 5.653 10.000 -
Coordinatie & communicatie 697 17.500 -
Empowerment directe projectkosten 2.886 15.000 -
Community directe projectkosten 2.504 1.000 8.168
Stage en business directe projectkosten - 5.000 -
Andere externe kosten - 5.500 -

54.196 65.000 48.333

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

10  LASTEN UIT HOOFDE VAN PERSONEELSBELONINGEN

Overige personeelsbeloningen 464 4.250 192
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Overige personeelsbeloningen

Kantinekosten 269 750 42
Stagiaires en/of vrijwilligers vergoedingen 50 2.500 150
Overige personeelskosten 145 1.000 -

464 4.250 192

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

11  OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Huisvestingskosten 3.902 7.500 5.324
Verkoopkosten 14.371 12.000 3.809
Kantoorkosten 3.765 4.000 32
Algemene kosten 3.106 5.200 381

25.144 28.700 9.546

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Huisvestingskosten

Betaalde huur & servicekosten 3.902 7.500 5.324

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 100 - -
Acquisitie en wervingskosten 10.054 7.500 3.266
Relatiegeschenken 21 - -
Representatiekosten 373 1.500 -
Reis- en verblijfkosten 3.513 2.000 449
Overige verkoopkosten 310 1.000 94

14.371 12.000 3.809
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.244 500 15
Porti - 500 3
Telefoon- en internetkosten 1.727 1.000 -
Vakliteratuur 30 - 14
Kosten automatisering 722 1.500 -
Overige kantoorkosten 42 500 -

3.765 4.000 32

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Algemene kosten

Abonnementen en contributies 103 - 185
Accountants- & administratiekosten (niet-controlediensten) 2.677 5.000 -
Betalingsverschillen 23 - -
Bankkosten 305 200 199
Overige algemene kosten -2 - -3

3.106 5.200 381

Analyse verschil uitkomst met budget

Realisatie
2021

Begroting
2021 Verschil

€ € € %

Baten 82.115 107.500 -25.385 -23,6

82.115 107.500 -25.385 -23,6

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 54.196 65.000 -10.804 -16,6

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 464 4.250 -3.786 -89,1

Overige bedrijfskosten 25.144 28.700 -3.556 -12,4

Totaal van som der kosten 79.804 97.950 -18.146 -18,5

Totaal van netto resultaat 2.311 9.550 -7.239 -75,8
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Amsterdam, 31 oktober 2022

Alexander Mijnals
Voorzitter

Shadia Kulla Staebler
Secretaris

Charmayne Sijm
Secretaris

Voer eigen tekst in

Christina Mötsch
Penninmeester

Roëlla Lieveld
directie
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