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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

€ € € €
Vlottende activa

Liquide middelen 806.757    987                

806.757    987                

2020 2019
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PASSIVA

€ € € €
Eigen vermogen

Overige reserves 740.537    8.553-         

740.537 8.553-             

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 66.220      9.540         

66.220      9.540             

806.757    987                

2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

€ € € €

BATEN
Ontvangen bijdragen zonneparken 825.000    -             

825.000    -                

LASTEN
Bijdragen aan projecten 65.000      -             
Algemene kosten 10.910      8.553         

75.910      8.553             

749.090    8.553-             

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -            -             
Rentelasten en soortgelijke kosten -            -             

-            -                

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 749.090    8.553-             

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Overige reserves 749.090    8.553-             

2020 2019
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Activiteiten
Stichting Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon, statutair gevestigd aan De Stuw 11 te Sauwerd heeft ten doel:
a.het financieel bijdragen aan gebiedsversterkende maatregelen op het grondgebied van de gemeente
Stadskanaal, waaronder begrepen maatregelen in de directe omgeving van een zonnepark
b.het financieel bijdragen aan maatregelen op het gebied van leefbaarheid in de directe omgeving van een
zonnepark
c.het bijdragen aan het verduurzamen van de gemeente Stadskanaal door het verduurzamen van de
bestaande bebouwing
d.het stimuleren van innovaties op het gebied van duurzaamheid en daarmee samenhangende 
werkgelegenheid
en daartoe financiele bijdragen te verwerven voor haar Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon, dit fonds te
beheren en vanuit dit fonds projecten in de gemeente Stadskanaal op het gebied van duurzaamheid 
financieel te ondersteunen.
De stichting is opgericht op 15 januari 2019 en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 73689440.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de balans per 31 december 2020

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen
Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
De balans is opgesteld op basis van historische kosten.

Overige reserves
De overige reserves zijn dat gedeelte van het eigen vermogen waarover het bestuur zonder belemmering
door wettelijke of statutaire bepalingen kan beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Als resultaat is bepaald, het verschil tussen baten en de lasten over de periode waarop zij betrekking
hebben, tenzij anders is vermeld.

Baten
Onder baten wordt verstaan de in de verslagperiode ontvangen en toegezegde bedragen. 

Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben. 

Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
en -lasten
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