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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Sher Foundation Stichting 

OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Sher foundation Stichting, waarin
begrepen de balans met tellingen van € 4.431 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een
winst van € 2.360 samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Sher foundation Stichting te Aalsmeer is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat
van baten en lasten over 2018 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, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen 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, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, 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 Sher foundation Stichting.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan 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, 13 mei 2019

Londen & Van Holland 
Registeraccountants & Belastingadviseurs

M. Ketelaars AA



JAARREKENING



Jaarrekening 2018
bij het accountantsrapport d.d. 13 mei 2019

Sher foundation Stichting

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2018 31-12-2017

€ € € €
ACTIVA

Vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen 1 - 20

Liquide middelen 2 4.431 3.570

4.431 3.590

PASSIVA

Stichtingsvermogen 3 2.360 -

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

4 

2.071 3.590

4.431 3.590
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

2018 2017

€ € € €

Giften en baten uit fondsenwer-
ving

5 
2.909 19.361

Lasten

Bestedingen goede doelen 6 - 42.559
Overige stichtingskosten 7 476 1.815

Som der lasten 476 44.374

Bedrijfsresultaat 2.433 (25.013)

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

8 
- 22

Rentelasten en soortgelijke kosten 9 (73) (115)

Financiële baten en lasten (73) (93)

Netto resultaat 2.360 (25.106)

RESULTAATBESTEMMING

Bestemmingsreserve ten behoeve van doelstellingen 2.360 (25.106)

WIT
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Sher foundation Stichting

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Sher foundation Stichting is feitelijk en statutair gevestigd op Legmeerdijk 313, 1431 GB te Aalsmeer
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 56714246.

ALGEMENE TOELICHTING 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

1. De stichting heeft ten doel:

a) Hulp te verlenen aan organisaties en personen die dat nodig hebben, in het bijzonder in het
gebied rondom Ziway, Ethiopië;
b) Het voorkomen van situaties waardoor organisaties en personen hulp vragen, in het bijzonder in
het gebied rondom Ziway, Ethiopië, door het opzetten van ontwikkelingsprojecten;
c) Het bevorderen van het besef dat ieder mens hierin een bijdrage kan leveren, en het verrichten
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

2. De stichting dient het algemeen belang
3. De stichting heeft geen winstoogmerk
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a) het werven van gelden, goederen of diensten en / of subsidies;
b) het geven van giften, verstrekken van zekerheden voor schulden en verplichtingen, het geven van
leningen of sponsoring;
c) samenwerking met personen, organisaties en instanties in binnen- en buitenland voor zover
bevorderlijk voor het bereiken van het doel van de stichting.

Informatieverschaffing over continuïteit 

Het bestuur van de stichting heeft het voornemen geuit om de stichting in 2019 te ontbinden. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

GRONDSLAGEN 

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 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

WIT
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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.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor 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.

Overige bedrijfskosten 

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

WIT
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Sher foundation Stichting

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017

€ €
1  Vorderingen

Nog te ontvangen bankrente - 20

31-12-2018 31-12-2017

€ €
2  Liquide middelen

Rabobank 4.431 3.570

PASSIVA 

3  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stichtingsver
mogen

€

Stand per 1 januari 2018
-

Mutatie uit resultaatverdeling 2.360

Stand per 31 december 2018 2.360

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 31-12-2017

€ €
4  Overige schulden en overlopende passiva

Schuld aan Sher Holland B.V. 2.071 2.071
Nog te betalen accountantskosten - 1.519

2.071 3.590

WIT
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018 2017

€ €

5  GIFTEN EN BATEN UIT FONDSENWERVING

Giften en baten uit fondsenwerving 2.909 19.361

2018 2017

€ €

6  BESTEDINGEN GOEDE DOELEN

Uitgaven projecten - 42.559

2018 2017

€ €

Uitgaven projecten

Studiebeurs Randolph College - 42.559

2018 2017

€ €

7  OVERIGE STICHTINGSKOSTEN

Accountantskosten 476 1.815

2018 2017

€ €

8  ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

Bankrente - 22

WIT
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2018 2017

€ €

9  RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

Bankkosten 73 115

Aalsmeer, 13 mei 2019

SIGNER2 SIGNER3 SIGNER4

G. Barnhoorn P.R. Barnhoorn G.J. Barnhoorn

bestuurder bestuurder bestuurder
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