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1.  VERSLAG BIJ DE JAARREKENING
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1.1  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2019

€ €

Resultaat na belastingen 28.127

Bij:

Beperkt aftrekbare kosten 1.812

1.812

29.939

Af:

Investeringsaftrek 1.420

1.420

Belastbaar bedrag 2019 28.519

De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt 5.418

2019

€

Vennootschapsbelasting 2019
Verschuldigde vennootschapsbelasting over 2019 5.417

Voldaan op voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 (5.189)

Resteert te betalen over 2019 228

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 bedraagt € 5.418. Dit bedrag is als volgt 

berekend:

2019
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2.  JAARREKENING
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2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris 5.724 3.583

5.724 3.583

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren [2] 20.008 26.719

Overlopende activa [4] 76.876 129.069

96.884 155.788

Liquide middelen [5] 149.428 93.806

Totaal activazijde 252.036 253.177

31 december 2019 31 december 2018
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2.1  Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves [6] 141.332 118.622

141.332       118.622       

Voorzieningen 
Overige voorzieningen 0 10.000

0 10.000

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren 28.535 22.608

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen
[7]

9.840 7.030

Overlopende passiva [8] 72.329 94.917

110.704 124.555

Totaal passivazijde 252.036 253.177

31 december 2019 31 december 2018
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2.2  Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

€ €

Omzet [9] 733.844 741.389

Baten 733.844 741.389

Projectkosten [10] 335.748 379.301

Activiteitenlasten 335.748 379.301

Bruto exploitatieresultaat 398.096 362.088

Lonen en salarissen [11] 246.505 218.611

Sociale lasten 31.249 24.498

Pensioenlasten 23.628 22.471

Afschrijvingen materiële vaste activa [12] 2.064 984

Overige bedrijfskosten [13] 66.252 66.905

Beheerslasten 369.698 333.469

Exploitatieresultaat 28.398 28.619

Rentelasten en soortgelijke kosten [14] (271) (205)

Som der financiële baten en lasten (271) (205)

Resultaat voor belastingen 28.127 28.414

Belastingen [15] (5.417) (5.867)

Resultaat na belastingen 22.710 22.547

Bestemming resultaat:

Overige reserve 22.710 22.547
22.710 22.547
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Vreemde valuta

Functionele valuta

Transacties, vorderingen en schulden

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op 

transactiedatum. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 '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 gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van het voorgaande jaar.

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische 

omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De 

jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 

Stichting Sterker Samen zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Stichting Sterker Samen, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 60691905.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 

winststreven'.

De activiteiten van Stichting Sterker Samen, statutair gevestigd te Recht Boomssloot 59-2 te Amsterdam, 

bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van mensen in kwetsbare situaties bij het maken van plannen, 

bemiddeling, coaching, advies, training en voorlichting.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

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.

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.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 

de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering.

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het 

actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is 

dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 

bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en 

verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet 

is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare 

biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de opbrengstwaarde zijn 

gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de verkoop en nodig zijn 

om de verkoop te realiseren.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet 

meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger 

gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief 

zou zijn verantwoord.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het 

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart 

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Verlenen van diensten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

winst- en verliesrekening.

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het 

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing 

en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en 

verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd 

zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt 

of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de 

balans opgenomen.

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

hebben.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 

diensten.

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.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde 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.

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.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Bijzondere posten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en 

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren 

(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na 

bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de 

latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren 

belastingtarief.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 

de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de 

verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

afschrijvingen.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de 

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart 

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik 

afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

 Inventaris 

€

Aanschafwaarde 5.365

Cumulatieve afschrijvingen (1.782)

Boekwaarde per 1 januari 3.583

Investeringen 5.070

Desinvesteringen (2.318)

Afschrijvingen desinvesteringen 674

Afschrijvingen (1.285)

Mutaties 2019 2.141

Aanschafwaarde 8.117

Cumulatieve afschrijvingen (2.393)

Boekwaarde per 31 december 5.724

Inventaris 20%

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Handelsdebiteuren  [2]

Debiteuren 20.008 26.719

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Afschrijvingspercentages:
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2.4  Toelichting op de balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overlopende activa  [4]
Nog te factureren omzet 67.611 120.830

Te verrekenen opleidingskosten 7.000 300

Vooruitbetaalde verzekeringen 1.515 1.709

Betaalde voorschotten 750 1.100

Vooruitbetaalde automatiseringskosten 0 3.630

Lening u/g 0 1.500
76.876 129.069

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Liquide middelen  [5]
Rekening-courant bank 149.327 75.955

Spaarrekening 101 17.851
149.428 93.806

Het gehele saldo liquide middelen staat ter vrije beschikking.
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2019 2018

€ €

Overige reserves  [6]
Stand per 1 januari 118.622 96.075

Bestemming resultaat boekjaar 22.710 22.547

Stand per 31 december 141.332 118.622

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen  [7]
Vennootschapsbelasting 228 219

Omzetbelasting 649 0

Loonheffing 8.308 6.811

Premies pensioen 655 0
9.840 7.030

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overlopende passiva  [8]
Te betalen projectkosten 27.918 32.015

Te betalen tantièmes 17.630 14.920

Reservering vakantiegeld 13.454 9.957

Te betalen administratie- en fiscale advieskosten 8.119 9.511

Vooruitontvangen bedragen 0 22.750

Overige overlopende passiva 5.208 5.764
72.329 94.917

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2019 bedraagt € 22.710.
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Omzet  [9]

Opbrengst gemeenten 733.844 741.389

Projectkosten  [10]
Loonkosten coaches 295.429 312.980

Reiskostenvergoedingen 13.565 17.002

Zaalhuur 10.679 8.827

Consumpties 10.402 10.118

Opleidingskosten coaches 7.665 12.016

Maatschappelijke bijdrage (10.000) 10.000

Overige kosten 8.008 8.358
335.748 379.301

Lonen en salarissen  [11]
Brutolonen en salarissen 211.661 177.803

Tantièmes 16.667 27.070

Mutatie reservering vakantiegeld 18.177 13.738
246.505 218.611

Afschrijvingen materiële vaste activa  [12]
Inventaris 1.285 984

Boekresultaat materiële vaste activa 779 0
2.064 984

Overige bedrijfskosten  [13]
Overige personeelskosten 11.384 9.042

Verkoopkosten 7.149 11.420

Kantoorkosten 19.536 20.896

Algemene kosten 28.183 25.547
66.252 66.905

In 2019 heeft Stichting Sterker Samen 9 projecten voor eigen rekening genomen. De totale opbrengstwaarde 

hiervan is € 13.750. In 2018 zijn 3 projecten voor eigen rekening genomen. De opbrengstwaarde hiervan 

was € 4.000.
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Overige personeelskosten

Onkostenvergoedingen 7.015 3.539

Reiskostenvergoeding 4.405 5.441

Overige personeelskosten (36) 62
11.384 9.042

Verkoopkosten

Representatiekosten 6.841 3.497

Reclame- en advertentiekosten 188 7.837

Overige verkoopkosten 120 86
7.149 11.420

Kantoorkosten

Automatiseringskosten 10.938 14.470

Drukwerk 3.141 3.476

Kantoorbenodigdheden 2.098 938

Telefoonkosten 1.660 1.777

Portokosten 914 235

Overige kantoorkosten 785 0
19.536 20.896

Algemene kosten

Administratie- en fiscale advieskosten 19.027 15.306

Vacatiegelden 4.000 4.000

Zakelijke verzekeringen 3.334 3.272

Advieskosten 1.610 2.953

Overige algemene kosten 212 16
28.183 25.547

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [14]
Bankkosten en provisie 191 205

Rentelast fiscus 80 0
271 205
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Belastingen  [15]

Vennootschapsbelasting 5.417 5.867

Personeelsleden

Stichting Sterker Samen, 16 juni 2020

C.S. de Jong T. Nieuwenhuijsen

voorzitter secretaris

J. Bergwerff

penningmeester

Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 2,8 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. 

In het jaar 2018 waren dit 2,8 werknemers. Naast de werknemers zijn er tevens 3 vrijwilligers actief binnen 

de stichting.

 Stichting Sterker Samen te Amsterdam  Pagina 17 van 17




