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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

€ € € €
Vlottende activa

Liquide middelen 602           -                

602           -                

2020 2019
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PASSIVA

€ € € €
Eigen vermogen

Overige reserves 1.570-        957-            

-1.570 957-                

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva 2.172        957            

2.172        957                

602           0                    

2020 2019
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

€ € € €

BATEN
Ontvangen bijdragen 9.000        -             

9.000        -                

LASTEN
Algemene kosten 9.613        957            

9.613        957                

613-           957-                

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

-            -                

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 613-           957-                

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Overige reserves 613-           957-                

2020 2019
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Activiteiten
Stichting Nedersaksenlijn, statutair gevestigd in de gemeente Westerwolde, heeft ten doel:
a.het bevorderen van de aanleg van de Nedersaksenlijn, de verbinding tussen de universiteitssteden
Groningen en Enschede, en de daarbij behorende realisatie van het ontbrekende stuk spoorlijn 
Emmen-Ter Apel-Stadskanaal
b.het bevorden van een aftakking vanaf de Nedersaksenlijn naar Duitsland waardoor er een internationale
(interregionale) aansluiting ontstaat
c.de bereikbaarheid van de gebieden langs de Nedersaksenlijn vergroten, het woon en leefklimaat te 
verbeteren en het gebied aantrekkelijk maken voor jongeren en bedrijvigigheid, onderzoek en recreatie
d.het organiseren van het draagvlak voor voornoemde doelen en daarmee het bevorderen van de  
sociaal-economische structuurversterking langs de oostgrens van Nederland
e.het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevordelijk kunnen zijn
De stichting is opgericht op 10 december 2019 en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 76619591.

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 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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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

2020 2019
VLOTTENDE ACTIVA € €

Liquide middelen

RegioBank 602            -                

602            -                

EIGEN VERMOGEN
2020 2019

€ €
Overige reserves

Stand per 1 januari 957-            -                
Bij: Resultaat 613-            957-                

Stand per 31 december 1.570-         957-                

KORTLOPENDE SCHULDEN
2020 2019

       €        €

Overige schulden en overlopende passiva

Inhuur extern secretariaat 1.265         -                
Accountantskosten 907            -                
Overige kosten -             957                

2.172         957                
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2020 2019

€ €
BATEN

Ontvangen bijdragen van bedrijvenverenigingen en gemeenten 9.000         -                

9.000         -                

LASTEN

Algemene kosten

Oprichtingskosten/kosten statutenwijziging 312            605                
Reis- en verblijfkosten 147            -                
Inhuur extern secretariaat 4.138         -                
Kosten inhuur tekstschrijver 1.038         -                
Accountantskosten 907            -                
Kosten website 959            352                
Kosten ICT 531            -                
Bankkosten 76              -                
Porti 5                -                
Kosten forum 1.500         -                

9.613         957                

6


