KvK Jaarrekening 2020
Kalenderjaar 2020 of boekjaar 2020/2021
Naam
Stichting Zoenen

KvK-nummer
50325582

Informatie over de rapportage
Grootte onderneming

Klein

Is er gebruik gemaakt van fiscale cijfers?

 Nee

 Ja

Is balans na resultaatbestemming?

 Nee

 Ja

Heraanlevering in verband met onjuistheden

 Nee

 Ja

Heraanlevering in verband met technische en/of
procesmatige onjuistheden?

 Nee

 Ja

Rapportageperiode

01/01/2020

Datum vaststelling

27/07/2021

31/12/2020

Toelichting algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van
waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Status Jaarrekening
Rechtsvorm
Handelsnaam
Statutaire naam van de rechtspersoon
Statutaire vestigingsplaats
Locatie omschrijving
Adres
Activiteiten van de onderneming

Definitief
Stichting
Stichting Zoenen
Stichting Zoenen
Den Haag
Postadres
Populierstraat 89
2565MJ 'S-GRAVENHAGE
Het - op welke manier dan ook - bevorderen en
stimuleren van de participatie van de burgers binnen de
maatschappij om zo een leefbare samenleving te
realiseren, alsmede het bevorderen van de culturele
ontplooiing van burgers binnen de samenleving

Contactpersoon voor deze rapportage
Naam
Email
Telefoon
Naam van de organisatie vertegenwoordigd door de
ondertekenaar

westerduin@gmail.com

Balans - Activa
Eind dit jaar

Vaste activa

+
€

0

Eind vorig jaar

+
€

0
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KvK Jaarrekening 2020
Valuta: EUR
Eind dit jaar

Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa

€
+

5.595

€

5.595

+
€

5.595

Eind vorig jaar

€
+
€

+
€

10.991
10.991
10.991

Balans - Passiva
Eind dit jaar

Gestort/opgevraagd kapitaal
Eigen vermogen

Voorzieningen
Totaal passiva

€
+

4.455

€

4.455

€
+

1.140

€

5.595

Eind vorig jaar

€
+

4.455

€

4.455

€
+

6.536

€

10.991

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Grondslag liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en
betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Toelichtingen op de jaarrekening
Toelichting liquide middelen
Saldo bij de triodosbank
Toelichting gestort/opgevraagd kapitaal
Dit is het stichtingskapitaal.
Toelichting voorzieningen
De stichting heeft projecten die jaaroverstijgend zijn. Vandaar dat er geld apart wordt gezet om de
projecten doorgang te kunnen laten vinden.
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