Stichting Pure Energie Fonds te Enschede
Jaarrekening 2020
Alle bedragen in euro’s

Balans per 31 december 2020

Activa

Passiva

Triodosbank- spaarrekening
Triodosbank- rek.crt
Nog te ontvangen bedragen

68.300
2.013
1.250
___________

Totaal

Eigen Vermogen
Te betalen kosten

71.563
_____________

71.563

71.563

Exploitatierekening 2020

Lasten

Baten

Bestuurskosten
Algemene kosten
Diverse bijdragen projecten
Batig saldo

1.000
190
22.680
6.130
____________

Totaal

30.000

Bijdrage Pure Energie
Rente

30.000
-

_____________
30.000

Het voordelig saldo over 2020 is per 31-12-2020 ten gunste gebracht van het eigen vermogen.

Aldus opgemaakt per 7 maart 2021
Penningmeester Stichting Pure Energie Fonds

Stichting Pure Energie Fonds te Enschede

Toelichting op de balans en de exploitatierekening 2020

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans
Triodosbank
De saldi komen overeen met de tegoeden volgens opgaaf van de Triodosbank en staan ter vrije
beschikking.
Eigen Vermogen
Dit betreft het zichtbare eigen vermogen van de stichting per 31 december 2020.
Te betalen kosten
Dit betreft nog te betalen onkostenvergoedingen, deze schuld is opgenomen tegen de nominale
waarde.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Voor de jaren 2019 en 2020 zijn toezeggingen gedaan ten behoeve van projecten voor een totaalbedrag
van EUR 40.500, welke per balansdatum van 31 december 2020 nog niet bij uitbetaald. Bij voldoen
aan de gestelde voorwaarden zullen deze bedragen worden voldaan.

Exploitatierekening 2020

Bestuurskosten
Deze kosten betreffen voornamelijk de vrijwilligers- en onkostenvergoedingen, die over 2020 zijn
uitbetaald aan de bestuursleden van de stichting.

Algemene kosten
Dit betreft de bankkosten en kosten inzake porti en internet.
Diverse bijdragen projecten
St Surplus
Mystiek Theater
Kringloopwinkel Kiekeboe
Duurzaamheidscentrum Deventer
St Bee Serious
St Lichtenbeek Elst
Plek onder de Zon
St Vier het Leven
Stichting Trashpacker
VV Diepenheim

€ 2.500
2.500
1.000
1.580
2.000
2.300
2.500
800
5.000
2.500

Totaal

22.680

Voordelig saldo
In 2020 is een voordelig saldo gerealiseerd door per saldo lagere kosten/projectuitgaven ten opzichte
van de ontvangen bijdrage van de Pure Energie Groep b.v.
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