
Publicatie financiele verantwoording 2019

Stichting Griendtsveenpark

Balans

ultimo 2018 ultimo 2019 ultimo 2018 ultimo 2019
ACTIVA PASSIVA

Materiele vaste activa Eigen vermogen € 89.016 € 89.016
Gebouwen € 30.144 € 35.072 resultaat  boekjaar € 256
overige activa € 19.674 € 19.678

Voorzieningen € 8.000 € 12.000

Vorderingen
Debiteuren € 2.450 € 680 Langlopende schulden € 0 € 0
Overige vorderingen € 378 € 2.111

Kortlopende schulden
Liquide middelen crediteuren € 0 € 0
Kas € 1.081 € 806 Overige schulden € 892 € 239
Bank € 3.181 € 1.335 vooruitontv. gelden € 0 € 32.171
Spaarrekening € 41.000 € 74.000

Totaal activa € 97.908 € 133.682 totaal passiva € 97.908 € 133.682



STAAT VAN BATEN EN LASTEN Toelichting

                  €

Baten De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland

Verkopen paviljoen 33.554                        algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Donaties 1.802                          Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen

Sponsoring 4.989                          de verkrijgingsprijs.

Subsidies -                              

Bijdrage scholen 4.773                          De stichting heeft ten doel:

Diverse baten 13.550                        a. De gemeenschapszin en de sociale interactie tussen mensen

Verkopen inzake dieren 5.374                              onderling en het respect voor dier en natuur te bevorderen.

64.042                        b. het uitoefenen van het bestuur over- en/of het oprichten van-

    en/of het deelnemen in- en/of het samenwerken met (een)

Lasten     andere algemeen nut beogende instelling(en).

Afschrijvingen -10.545                       

Huisvestingskosten -8.156                         Het vermogen van de stichting wordt o.a. gevormd door subsidies, giften

Kantoorkosten -1.337                         en legaten alsmede andere baten.

Gereedschappen/machines -3.810                         

Onderhoud park -6.653                         De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is

Verkoopkosten -4.746                         voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve

Algemene kosten -1.356                         van de doelstelling van de stichting.

Inkopen inzake dieren -7.328                         

Inkopen paviljoen -19.855                       Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaam-

-63.786                       heid heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap

binnen de stichting. 

Resultaat 256                             

De stichting heeft geen winstoogmerk.


