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Balans per 31 December, 2019
(met verwerking van het resultaat uit de winst-en-verliesrekening)

ACTIVA
Vlottende activa
Debiteuren

Eindsaldo

€ 0.00

Liquide middelen
Triodos Bank rekening
Triodos spaarrekening
Kas

€ 5,917.22
€ 0.00
€ 0.00

Totale activa

€ 5,917.22

PASSIVA

Eindsaldo

Eigen vermogen
Algemene reserve

€ 5,917.22

Reserveringen
Reservering voor latere project uitgaven

€ 0.00

Kortlopende schulden
Crediteuren

€ 0.00

Totaal

€ 5,917.22
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Winst-en-verliesrekening per 31 December, 2019
Baten
omschrijving
Subsidies
Donaties
Opbrengsten uit activiteiten
Rentebaten
Totaal
Lasten
omschrijving
Uitvoeringskosten projecten
Overige organisatorische kosten
Vaste lasten
Onkosten vergoedingen

€ 0.00
€ 236.86
€ 11,693.46
€ 0.00
€ 11,930.32

€ 5,804.46
€ 23.37
€ 185.27
€ 0.00

Totaal

€ 6,013.10

Resultaat 2018/2019

€ 5,917.22
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Grondslagen
Algemeen
Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 25 juli 2018 (oprichtingsdatum Stichting the
Green Shift) tot en met 31 December 2019. Alle bedragen luiden in euro’s.

Regelgeving
Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is een nieuwe categorie ‘microrechtspersonen’
geïntroduceerd. Voor deze nieuwe categorie rechtspersonen is in artikel 2:395a BW
opgenomen dat zij verdergaande vrijstellingen kennen voor het opmaken en openbaarmaking
van de jaarrekening dan die voor kleine rechtspersonen. Doel van de invoering van de
categorie microrechtspersonen is de administratieve lasten van een grote groep rechtspersonen
te beperken.
Een rechtspersoon kan het microregime van artikel 2:395a BW toepassen indien hij op twee
opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata,
heeft voldaan aan twee of drie van de volgende vereisten:
a. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van
verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 350 000;
b. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700 000;
c. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 10.
De op te maken jaarrekening van een microrechtspersoon is beperkt tot een balans en een
winst-en-verliesrekening met vergelijkende cijfers over het voorgaande boekjaar. Een
microrechtspersoon hoeft geen toelichting op te nemen.
Totstandkoming administratie
De administratie van stichting The Green Shift is in de jaren 2018-2019 tot stand gekomen door een
inspanning van Steven van der Veeke.
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