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Adres van de stichting: 

Haydnstraat 37 

6561ED Groesbeek  

 

Website:  www.harmonergy.nl 

 

KvK-nummer:  71327371 

RSIN nummer:  858671578 

Statutaire vestigingsplaats:  Groesbeek. 

Bestuursleden:   P.L. Warnars             (voorzitter) 

   N.J. van Sadelhoff   (secretaris) 

   J.G. Maessen       (penningmeester)                                                                                                               

                                           I.M.L. de Souza        (lid)                                                                                                       

                             E. de Boer       (lid) 
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Datum goedkeuring jaarrekening: 29 mei 2021. 

Balans 

Activa 

Type liquide middelen    Beschrijving      31-12-2019  31-12-2020 

Bankrekening Triodos    NL84 TRIO 0379422077        1.131,10    10.607,59 

Totaal Activa           1.131,10   10.607,59  

 

 

Passiva 

Reserves en fondsen 

Bestemmingsfonds project     31-12-2019  31-12-2020 

   Voor aangewezen projectdoelen        698,20      6.000,00 

   Van T-shirts en andere artikelen          25,00         100,00 

Totale bestemmingsreserve            723,20      6.100,00 

Totaal algemene reserve            407,90      4.507,59 

Totaal passiva            1131,10    10.607,59 
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Staat van Baten en Lasten  

 

Baten       Werkelijk 2019       Werkelijk 2020 

Inkomsten uit donaties en giften      698,20      12.203,01 

 Verkoop shirts          25,00           100,00 

Totaal baten van particulieren en kerken     698,20       12.303,01 

Inkomsten uit baten van andere            0                0 

organisaties zonder winststreven 

Som van baten         723,20      12.303,01 

 

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling:    723,20    12.303,01 

 

 

Lasten      Werkelijk 2019       Werkelijk 2020 

Besteed aan doelstellingen:      

-overige bestedingen aan de oelstelling    535,46      2.449,80 

Totaal besteed aan doelstellingen    535,46              0  

Wervingskosten: fundraising dinner              211,22 

Totaal wervingskosten          0          211,22 

Kosten beheer en administratie: 

  -bankkosten Triodos    101,88         165,50 

Rentelasten           0              0 

Som van de lasten      637,34     2.826,52 

 

 

Resultaat: 

 

Saldo baten en lasten                     85,86     9.476,49 
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Algemene toelichting  

Activiteiten  

- Het bouwen van  kasten voor het bijenproject; 

- Het starten van het nieuwe boeren project met 1 kandidaat. 

 

Algemene grondslagen  

Algemeen  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals 

die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).  

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Algemeen 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.  

Effecten  

Harmonergy bezit geen effecten.  

Liquide middelen  

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan op de 

bankrekening ter vrije beschikking aan de stichting.  

 

Reserves en fondsen  

Algemene reserve  

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag 

is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.  

Bestemmingsfondsen  

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel 

aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar 

de gever een bestemming aan de middelen gegeven.    
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten  

Algemeen  

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.  

Nalatenschappen  

Er zijn geen baten uit nalatenschappen.  

 

Overige gegevens 

Vaststelling en goedkeuring 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op 

29 mei 2021. 

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening.  Dit is wettelijk ook niet 

vereist en gezien de beperkte omvang van Harmonergy ook niet noodzakelijk gezien de kosten ervan. 

 

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten. 

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 

opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de 

resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is 

opgenomen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 


