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Jaarverslag

.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

2020
Naam van de rechtspersoon

Stichting Koala

Rechtsvorm van de rechtspersoon

Stichting

Zetel van de rechtspersoon

Neede

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

08126500

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Klein
Natuurbehoud

Locatieomschrijving NL

Peppelendijk 2 Neede

Straatnaam NL

Peppelendijk

Huisnummer NL

2

Postcode NL

7161LA

Vestigingsplaats NL

Neede

Landnaam, ISO

Nederland

.

SBI-code

.

2020

.

Informatie over de rapportage

2020
Titel van het document

Publicatiestukken Stichting Koala 2020

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

1 januari 2020

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

31 december 2020

Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

1 januari 2019

Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

31 december 2019

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)

Nee

Type grondslag

Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document

Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening

23 juni 2021
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Jaarrekening vastgesteld (J/N)

Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening

23 juni 2021

Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en
onoverkomelijke onjuistheden (J/N)

Nee

Heraanlevering van het document op basis van technische en/of
procesmatige onjuistheden (J/N)

Nee

.

Toelichting op heraanlevering van het document op basis van technische en/ geen toelichting
of procesmatige onjuistheden
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Jaarrekening

.

Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

Balans voor of na resultaatbestemming

31 december 2020

31 december 2019

€8

€ 13

€8

€ 13

Na resultaatbestemming

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Passiva
Eigen vermogen

.

Overige reserves

.

Toelichting op de jaarrekening

.

Algemene toelichting

.

Algemene toelichting

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Natuurbehoud
Beschrijving van de locatie van de feitelijke activiteiten

.

Neede

.

Balans

.

Liquide middelen

.

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over liquide middelen

.

Liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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.

Overige toelichtingen

.

Gemiddeld aantal werknemers

.

Uitsplitsing

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam buiten Nederland

2019

0

0

_________

0

_________

0

0

0

.

Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode

2020
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