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1.  VERSLAG



               Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening

               

               Bonendaal 2

               7231 GG  WARNSVELD

Referentie: L.H.M. Lageschaar                Lichtenvoorde, 27 maart 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

Hoogachtend,

Lageschaar Administratie-Adviesburo

L.H.M. Lageschaar

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.
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Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening

1.1  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

dhr. G.H. Brunsveld, voorzitter

dhr. A.J. Blankestijn, penningmeester

mevr. E.L. Gossink, secretaris

dhr. J.J. Veenstra, lid

1.2  Resultaatvergelijking

€ %

Netto-omzet 45.383 100,0%

Bruto bedrijfsresultaat 45.383 100,0%

Personeelskosten 40.229 88,6%

Huisvestingskosten 557 1,2%

Kantoorkosten 2.912 6,4%

Algemene kosten 1.382 3,1%

Som der bedrijfskosten 45.080 99,3%

Resultaat 303 0,7%

Het dagelijkse bestuur wordt gevoerd door:

2019

Blijkens de akte d.d. 14 februari 2013 werd de Stichting per genoemde datum opgericht.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57255385.

De doelstelling van Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening wordt als volgt

omschreven:

Het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren, geinspireerd door Bijbelse

motivatie.

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening

1.3  Vergelijking begroting

2019 Begroting - -

€ € € €

Netto-omzet 45.383 43.900 - -

Bruto bedrijfsresultaat 45.383 43.900 - -

Personeelskosten 40.229 39.420 - -

Huisvestingskosten 557 800 - -

Kantoorkosten 2.912 750 - -

Algemene kosten 1.382 400 - -

Som der kosten 45.080 41.370 - -

Resultaat 303 2.530 - -

Voor de vergelijking met de begroting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op

de staat van baten en lasten.
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Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening

1.4  Financiële positie

€ €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen -

Liquide middelen 287

Totaal vlottende activa 287

Af: kortlopende schulden 2.066

Werkkapitaal -1.779

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen -1.779

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen -1.779

Voorzieningen -

-1.779

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 2019
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2.  JAARREKENING



Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Overige vorderingen - 8.875

- 8.875

Liquide middelen 287 2.898

Totaal activazijde 287 11.773

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening

2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves -1.779 -2.081

-1.779 -2.081

Voorzieningen 

Overige voorzieningen - 8.875

- 8.875

Kortlopende schulden

Overige schulden 2.066 4.979

2.066 4.979

Totaal passivazijde 287 11.773

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening

2.2  Staat van baten en lasten over 2019

€ €

Netto-omzet 45.383

Bruto bedrijfsresultaat 45.383

Personeelskosten 40.229

Huisvestingskosten 557

Kantoorkosten 2.912

Algemene kosten 1.382

Som der bedrijfskosten 45.080

Resultaat 303

2019
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Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.

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.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.
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Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Netto-omzet

Bedrijfskosten

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.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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.
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Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019

€

Liquide middelen

Rabobank 287
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Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019

€

Overige reserves

Stand per 1 januari -2.082

Uit voorstel resultaatbestemming 303

Stand per 31 december -1.779

31-12-2019

€

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Te betalen posten 2.066
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Stichting Samenwerkende Kerken Zutphen inzake Schuldhulpverlening

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019

€

Netto-omzet

Gemeente Zutphen 40.000

Oranjefonds -934

PKN 4.252

Kerken 2.065

45.383

Personeelskosten

Scholings- en opleidingskosten 9.509

Kosten inhuur coordinator 30.720

40.229

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 557

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.877

Kosten accountantsverklaring t.b.v. Oranjefonds 1.035

2.912

Algemene kosten

Vrijwilligerskosten 754

Overige algemene kosten 628

1.382
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