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Jaarverslag

.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

.

2019

Naam van de rechtspersoon Stichting Met Senioren naar ADO

Rechtsvorm van de rechtspersoon Stichting

Zetel van de rechtspersoon s-Gravenhage

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 71668136

Handelsnamen Stichting Met Senioren naar ADO

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Klein

SBI-code Welzijnswerk voor ouderen

.

2019

Straatnaam NL Gerard Doggerlaan

Huisnummer NL 51

Postcode NL 2493AZ

Vestigingsplaats NL 's-Gravenhage

.

Informatie over de rapportage

.

2019

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft 1 januari 2019

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft 31 december 2019

Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

16 mei 2018

Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

31 december 2018

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee

Type grondslag Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening 23 februari 2021

Jaarrekening vastgesteld (J/N) Ja
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2019

Datum van vaststelling van de jaarrekening 23 februari 2021

Heraanlevering van het document in verband met onoverkomelijke
onjuistheden (J/N)

Nee

.
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Jaarrekening

.

Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

.

31 december 2019 31 december 2018

Balans voor of na resultaatbestemming Na resultaatbestemming

Activa

Vlottende activa

Vorderingen € 21.800 € 23.850

Liquide middelen € 23.519 € 12.247

Totaal van vlottende activa
_________

€ 45.319
_________

€ 36.097

Totaal van activa
_________

€ 45.319
_________

€ 36.097

Passiva

Voorzieningen € 44.808 € 35.709

Kortlopende schulden € 511 € 388

Totaal van passiva
_________

€ 45.319
_________

€ 36.097

.

Toelichting op de jaarrekening

.

Algemene toelichting

.

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Met Senioren naar ADO, statutair gevestigd te s-Gravenhage, bestaan voornamelijk uit: - Welzijnswerk voor ouderen.
- De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Gerard Doggerlaan 51 te 's-Gravenhage.

Beschrijving van de locatie van de feitelijke activiteiten

Gerard Doggerlaan 51
2493 AZ
's-Gravenhage

.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

.

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die
 uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving. 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.

.
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Grondslag van omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen

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.

.

Grondslagen

.

Grondslag van vorderingen

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.

Grondslag van liquide middelen

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.

Grondslag van overige voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
 noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.

Grondslag van kortlopende schulden

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.

.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële
 waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

.

Balans

.

Vorderingen

.

31 december 2019 31 december 2018

Totaal van vorderingen
_________

€ 21.800
_________

€ 23.850

.

Overige toelichtingen

.

Gemiddeld aantal werknemers

.

2019

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland

0

Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode
_________

0

.
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