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Stichting M.E.E.R. Groen

Aan het bestuur van de Stichting M.E.E.R. Groen

Uitgeest, 16 december 2021

Geachte directie,

1 Samenstellingsverklaring

Opdracht
De jaarrekening is samengesteld door Groen Finance te Uitgeest.
De jaarrekening is samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens 
berust desalniettemin ten allertijde bij de directie van de onderneming. 

De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en
samenvatten van financiële gegevens. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

Op basis van de door de directie van de onderneming verstrekte gegevens is
de opdracht tot samenstelling van de jaarrekening door Groen Finance nagekomen.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de 
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie van de onderneming. 

2 Algemeen

2.1 Activiteiten

Op 22 september 2011 is de stichting opgericht, ze heeft ten doel:
- het stimuleren en professionaliseren van de ingrichting en het beheer van ecologisch groen
- het beheer van ecologisch groen
- het bevorderen van de sociale cohesie en burgerparticipatie in dit verband, 
   alsmede het stimuleren van de maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van 
   duurzaamheid in de ruimste zin des woords.

2                     

3 



Stichting M.E.E.R. Groen

3 Analyse van de financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:

2020
€

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen -                    
Liquide middelen 48.966             

48.966             
Kortlopende schulden 41.751-             

Liquiditeitssaldo 7.215                
Debiteuren -                    

Werkkapitaal 7.215                

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 716                   

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 7.931                

Financiering

Ondernemersvermogen 4.289                
Resultaat lopend boekjaar 3.642                
Reserveringen -                    
Leningen

7.931                

Bron: jaarrekening

Het werkkapitaal is een maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf. Het 
werkkapitaal is het deel van het op lange termijn beschikbare vermogen dat 
beschikbaar is voor financiering van vlottende activa en geeft een indruk in
welke mate de onderneming in staat is aan haar lopende financiële
verplichtingen te voldoen.
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4 Fiscale positie

Berekening belastbare winst

€ €

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen 3.642                

3.642                

Gemengde kosten 388                   

Investeringsregeling -                    

Belastbaar bedrag 4.030                
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Jaarrekening 2020 - Stichting M.E.E.R. Groen

Balans per 31 augustus 2020

€ €

Vaste activa
Materiële vaste activa 716                   

Vlottende activa
Vorderingen -                    
Liquide middelen 48.966             

48.966             

49.682             

Stichtingsvermogen
Algemene reserve 4.289                
Resultaat lopend boekjaar 3.642                

7.931                

Langlopende schulden -                    

Kortlopende schulden
Overige schulden 41.751             

41.751             

49.682             
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Jaarrekening 2020 - Stichting M.E.E.R. Groen

Winst- en verliesrekening 

€ €

Ontvangsten 79.709             
Directe kosten 57.835             
Brutowinst 21.873             

Gereedschappen 2.499                
Vervoerskosten 5.724                
Kantoorkosten 1.846                
Algemene kosten 7.985                
Afschrijvingskosten 80                     

Som der bedrijfskosten 18.133             

Financiële baten en lasten 98                     

Resultaat voor belasting 3.642                
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Jaarrekening 2020 - Stichting M.E.E.R. Groen

Toelichting behorende tot de jaarrekening

Toegepaste standaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek. De balans met de toelichting geeft getrouw, 
duidelijk en stelselmatig de grootte van het vermogen en zijn samenstelling 
in actief- en passiefposten op het einde van het boekjaar weer.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
de resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en
passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde. De kosten worden bepaald met inachtneming v de hiervoor
reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het jaar waar
zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn
geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Veliezen worden genomen in het jaar
waarin deze voorzien zijn.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrij-
gingsprijs of vervaardigingsprijs). De afschrijvingen worden berekend als een
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de
economische levensduur.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, zonodig onder
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit verkoop en levering van
goederen en diensten onder aftrek van kortingen en bonussen en van over de
omzet geheven belastingen.
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Jaarrekening 2020 - Stichting M.E.E.R. Groen

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Materiële vaste aktiva
€ €

Aanschafwaarde cum.
Investeringen 795                   
Reclassificaties -                    

Totale aanschafwaarde 795                   

Afschrijvingen cum. -                    
Reclassificaties -                    
Afschrijvingen 80                     

Afschrijvingen 80                     

Boekwaarde 31.12.2020 716                   

€ €

Overige schulden
Nog te betalen bedragen 41.751             

41.751             
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Jaarrekening 2020 - Stichting M.E.E.R. Groen

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

€ €
Opbrengsten

Ontvangsten 79.709             

Directe kosten

Inkopen 3.814                
Uitbestedingen 54.022             

57.835             

Vervoerskosten

Reiskosten 2.803                
Brandstoffen 1.395                
Overige autokosten 1.525                

5.724                

Kantoorkosten

Accountantskosten 1.200                
Telefoonkosten 80                     
Automatiseringskosten 566                   

1.846                

Algemene kosten

Reclamekosten en verkoopkosten 1.204                
Sponsoring 1.869                
Lunch- en dinerkosten 1.463                

 Diverse algemene kosten 3.449                
7.985                
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