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1.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € €

Vlottende activa

Liquide middelen 2.715

Totaal activazijde 2.715

Tricht, 17 mei 2019

Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven

31 december 2016
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1.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Overige fiscale reserves -3.945

-3.945

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 3.644

3.644

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 3.004

Overlopende passiva 12

3.016

Totaal passivazijde 2.715

Tricht, 17 mei 2019

Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven

31 december 2016

 - 3 -



1.2  Winst- en verliesrekening over 2016

€ €

Overige bedrijfsopbrengsten 50

Bruto bedrijfsresultaat 50

Verkoopkosten 1.754

Kantoorkosten 1.556

Algemene kosten 642

Som der kosten 3.952

Bedrijfsresultaat -3.902

Rentelasten en soortgelijke kosten -43

Som der financiële baten en lasten -43

Resultaat -3.945

Tricht, 17 mei 2019

Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven

2016
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1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving.

De activiteiten van Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven, statutair gevestigd te Tricht, bestaan

voornamelijk uit:

1. Het exploiteren van een dagactiviteitencentrum en een zorgboerderij voor mensen met een verstandelijke

beperking en mensen met een zorgaanvraag;

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Oude Hoevenseweg 8 te Tricht.

Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven, statutair gevestigd te Tricht is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 66753023.

3. het opzetten van een rustpunt (kleinschalige horeca) voor recreanten waar bediening door mensen met

een verstandelijke beperking plaatsvindt.

2. het opzetten van een zorgboerderij en moestuin om de hiervoor sub 1 bedoelde mensen werkzaamheden

te laten verrichten;

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele nominale waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
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1.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Kosten 

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin

zij zijn gerealiseerd.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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