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Algemeen
 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Alle bedragen in deze jaarrekening zijn in euro's. De gehanteerde grondslagen
voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Materiële vaste aktiva
De materiële vaste aktiva worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarden, 
verminderd met afschrijvingen, welke naar tijdsgelang zijn berekend op basis van
een vast percentage van de aanschaffingswaarden. De afschrijvingspercentages
zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de aktiva.
  
Voorraden
De voorraden grondstoffen en gereed product, alsmede de handelsvoorraden
worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.
 
Overige aktiva en passiva
Voor zover hierboven niet opgenomen, worden aktiva en passiva gewaardeerd
tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk wordt op vorderingen een
voorziening in mindering gebracht.

Bepaling van het resultaat
Baten en de hiermee samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode
waarin de prestatie plaatsvindt. Alle in de winst- en verliesrekening vermelde
bedragen zijn gebaseerd op historisch kosten.
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Resultaatbestemming
 
Het resultaat over het jaar 2013 ad €- 241 is toegevoegd aan de algemene reserve.
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Balans per 31 december 2013 van Stichting ZoekJeMee te Den Haag
(bedragen x € 1,-)

31-12-13
AKTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen -€                      

Totaal aktiva -€                      

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 241-€                 

241-€                 

Kortlopende schulden
Rekening-courant bestuurders 241€                 

241€                 

Totaal passiva -€                      
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Resultatenrekening over 2013 van Stichting ZoekJeMee te Den Haag
(bedragen x € 1,-)

2013
Bedrag

Opbrengsten:
Donaties -€                    
Opbrengsten (bruto marge) -€                    

Kosten:
Algemene kosten 241€                
 241€                

Bedrijfsresultaat 241-€                

Financiële baten en lasten -€                    

Resultaat 241-€                
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Toelichting op de balans per 31 december 2013 van Stichting ZoekJeMee te Den Haag
(bedragen x € 1,-)

Liquide middelen -€                    

Dit saldo betreft het saldo per einde boekjaar van de rekening-courant bij de Triodos Bank NV.

Algemene reserve 241-€                

De specificatie van deze post luidt als volgt:

Balans per 1 januari 2013 -€                    
Bij: resultaat 2013 241-€                
Balans per 31 december 2013 241-€                

Rekening-courant bestuurders 241€                

Deze post betreft de door het bestuur voorgeschoten kosten voor de postbus over het jaar 2013.
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Toelichting op de resultatenrekening over 2013 van Stichting ZoekJeMee te Den Haag
(bedragen x € 1,-)

Algemene kosten 241€                

De specificatie van deze post luidt als volgt:
2013

Kosten postbus PostNL 241€            
Totaal 241€            


