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Balans per 31 december 2020 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2020 31 december 2019

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 1 81.240 27.077

81.240 27.077

PASSIVA

Vermogen 2 

Stichtingskapitaal 11.699 11.699
Algemene reserve 47.282 2.443
Overige reserves 11.401 5.981

70.382 20.123

Kortlopende schulden 3 10.858 6.954

81.240 27.077
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Staat van baten en lasten over 2020 

2020
Begroting

2020 2019

Ontvangen subsidies en bijdragen 4 131.923 - 75.653

Lasten
Lasten uit hoofde van de doelstelling 5 89.955 - 1.015
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 6 76.984 - 80.111
Huisvestingskosten 7 5.179 - 6.146
Verkoopkosten - - 33
Drukwerk en overige kantoorkosten 1.068 - 7.772
Algemene - en bestuurskosten 8 10.711 - 22.390
Doorberekende salariskosten aan projecten 9 (65.755) - -

Totaal van som der kosten 118.142 - 117.467

Totaal van bedrijfsresultaat 13.781 - (41.814)

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10 13 - 18
Rentelasten en soortgelijke kosten (33) - (134)

Financiële baten en lasten (20) - (116)

Totaal van netto resultaat 13.761 - (41.930)
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Samen Kerk in Nederland is feitelijk gevestigd op Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN te
Amersfoort, is statutair gevestigd in Amersfoort en is ingeschreven bij het handelsregister onder
nummer 40539585.

ALGEMENE TOELICHTING

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 RJ 640 voor de jaarverslaggeving voor kleine niet op winstgerichte 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

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.

Verstrekte subsidies en giften
De ontvangen subsidies en bijdragen worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking
hebben. 

Lasten
De lasten worden aan het betreffende jaar toegerekend op basis van de permanance. De lasten uit
hoofde van de doelstelling omvatten toegerekende personeelskosten aan de hand van
urenverantwoordingen.
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Toelichting op de balans

Activa 

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

1  Liquide middelen
ING betaalrekening 49.927 666
ING spaarrekening 31.313 26.411

81.240 27.077
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Passiva 

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

Stichtingska-
pitaal

Algemene
reserve

Bestem-
mingsfonds
Toerusting

Bestem-
mingsfonds

Regiona-
lisatie

Totaal

Stand per 1 januari 2020 11.699 2.443 - 5.981 20.123
Uit resultaatverdeling - 8.341 7.500 (2.080) 13.761
Inbreng vermogen Stichting
Vrienden SKIN - 36.498 - - 36.498

Stand per 31 december 2020 11.699 47.282 7.500 3.901 70.382

Informatieverschaffing over eigen vermogen
Per 31 december 2020 is de Stichting Samen Kerk in Nederland gefuseerd met Stichting Vrienden van
SKIN, waarbij de Stichting Vrienden van SKIN verdwenen is. De resultaten van de Stichting Vrienden van
SKIN zijn met terugwerkende kracht per 1-1-2020 verwerkt in de jaarrekening 2020 van de Stichting
Samen Kerk in Nederland, waarbij het resterend eigen vermogen van de verdwijnende stichting direct in
het eigen vermogen van de Stichting Samen Kerk in Nederland opgenomen is. 

3  Kortlopende schulden
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 6.277 5.094
Overige schulden en overlopende passiva 3.848 480
Schulden ter zake van pensioenen 733 1.380

10.858 6.954

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 6.277 5.094

Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden 733 1.380
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

4  Ontvangen subsidies en bijdragen
Bijdragen PKN en overige fondsen 40.000 35.000
Bijdrage Vrienden van SKIN 8.946 25.000
Bijdragen fondsen 9.000 9.000
Bijdragen lidkerken 1.067 4.243
Bijdragen doelsubsidies 70.975 1.650
Bijdragen particulieren 1.575 760
Overige bijdragen 360 -

131.923 75.653

5  Lasten uit hoofde van de doelstelling
SKIN activiteiten 23.700 -
Toegerekende kosten Toerusting 28.195 1.015
Toegerekende kosten Regionalisatie 38.060 -

89.955 1.015

De toerekening van salariskosten is gebaseerd op de urenregistratie  van de medewerkers.

6  Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen 80.128 57.578
Sociale lasten en pensioenlasten 21.734 16.309
Overige personeelsbeloningen (24.878) 6.224

76.984 80.111

Overige personeelsbeloningen
Studie- en opleidingskosten - 238
Ziekengeld en verzuimverzekering (29.782) 3.639
Overige kostenvergoedingen 4.168 -
Reiskostenvergoeding woon-werk 736 2.347

(24.878) 6.224

7  Huisvestingskosten
Betaalde huur 5.179 6.146
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2020 2019

8  Algemene - en bestuurskosten
Notariskosten - 12.075
Onkostendeclaraties 7.558 4.431
Overige bestuurs en cursuskosten 1.554 3.548
Accountantskosten 1.549 1.506
Overige algemene kosten 50 830

10.711 22.390

2020 2019

9  Doorberekende salariskosten aan projecten
Doorberekende kosten aan Toerusting (27.695) -
Doorberekende kosten Pilot Regionalisering en Informatiesteunpunt (38.060) -

(65.755) -

10  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen depositorente 13 18

Amersfoort, 21 september 2021

Stichting Samen Kerk in Nederland

J. Scholten
Was getekend
penningmeester
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Samenstellingsverklaring  van de accountant

Aan: Opdrachtgever

De jaarrekening van Stichting Samen Kerk in Nederland te Amersfoort is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de
staat van baten en lasten over 2020 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
Stichting Samen Kerk in Nederland.

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 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.

Den Haag, 21-09-2021

Maas Accountants B.V.

Was getekend

G.J. Maas RA                                                     
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