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1.  FINANCIEEL RAPPORT



               Stichting/Foundation  Nature For Health

               Het bestuur

               Berkelseweg 10B

               5056 HZ  BERKEL-ENSCHOT

Referentie: 1029400/2018/RVR                Tilburg, 5 juni 2019

Betreft:      jaarrekening 2018

Geachte bestuursleden,

1.1  Samenstellingsverklaring

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting/Foundation  Nature For Health.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in het Reglement beroepsuitoefening Register Belastingadviseur. U en andere gebruikers van

deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

De jaarrekening van Stichting/Foundation Nature For Health te Tilburg is door ons samengesteld op basis

van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat

van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder Standaard 4410,

"Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Onderneming:

Bestuurders

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Overige bedrijfsopbrengsten 32.866 0,0% 1.200 0,0%

Bruto bedrijfsresultaat 32.866 0,0% 1.200 0,0%

Overige personeelskosten 408 0,0% - 0,0%

Verkoopkosten 1.005 0,0% - 0,0%

Kantoorkosten 405 0,0% 483 0,0%

Algemene kosten 882 0,0% 2.420 0,0%

Projectkosten 11.005 0,0% 9.718 0,0%

Som der bedrijfskosten 13.705 0,0% 12.621 0,0%

Bedrijfsresultaat 19.161 0,0% -11.421 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -428 0,0% -456 0,0%

Som der financiële baten en lasten -428 0,0% -456 0,0%

Resultaat 18.733 0,0% -11.877 0,0%

Op 24 april 2019 heeft er een statutenwijziging plaats gevonden. Op deze datum is de naam van de

Stichting Nature Assisted Health Foundation gewijzigd in Stichting/Foundation Nature For Health.

De heer B. Janssen (secretaris)

De heer J. van Hezik 

De heer A.R. Wolters 

De heer N.T.P. Grahn

Mevrouw J.E. Venema

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

De stichting wordt bestuurd door:

Blijkens de akte d.d. 2 mei 2013 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Stichting/Foundation  Nature For Health per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57871485.

2018 2017

Rechtsvorm: Stichting
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1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Overige bedrijfsopbrengsten 31.666

Daling van:
Kantoorkosten 78

Algemene kosten 1.538

Rentelasten en soortgelijke kosten 28

33.310

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Overige personeelskosten 408

Verkoopkosten 1.005

Projectkosten 1.287

2.700

Stijging resultaat 30.610

Het resultaat 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met € 30.610. De ontwikkeling van het resultaat 2018

ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Meerjarenoverzicht

2018 2017

€ €

Overige bedrijfsbaten 32.866 1.200

Bruto bedrijfsresultaat 32.866 1.200

Overige personeelskosten 408 -

Verkoopkosten 1.005 -

Kantoorkosten 405 483

Algemene kosten 882 2.420

Projectkosten 11.005 9.718

Som der bedrijfslasten 13.705 12.621

Bedrijfstekort 19.161 -11.421

Rentelasten en soortgelijke kosten -428 -456

Som der financiële baten en lasten -428 -456

Resultaat 18.733 -11.877

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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1.5  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 185 186

Liquide middelen 12.758 1.307

Totaal vlottende activa 12.943 1.493

Kortlopende schulden 23.206 30.490

Werkkapitaal -10.263 -28.997

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen -10.263 -28.997

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen -10.263 -28.997

-10.263 -28.997

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201731 december 2018

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2018 ten opzichte van 31 december 2017

gestegen met € 18.734.
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1.9  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2018

Hoogachtend,

Fincrad B.V, h/o Finovion

MPW Verheijen 

Register Belastingadviseur

De onderneming is niet belastingplichtig voor de wet Vennootschapsbelasting.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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2.1  Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Overige vorderingen 185 186

185 186

Liquide middelen 12.758 1.307

Totaal activazijde 12.943 1.493

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve -10.263 -28.997

-10.263 -28.997

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 9.852 14.917

Schulden aan groepsmaatschappijen 6.437 8.483

Overige schulden en overlopende 

passiva 6.917 7.090

23.206 30.490

Totaal passivazijde 12.943 1.493

31 december 2018 31 december 2017

31 december 2018 31 december 2017
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Staat van Baten en Lasten over 2018

€ € € €

Overige bedrijfsopbrengsten 32.866 1.200

Totaal van baten 32.866 1.200

Overige personeelskosten 408 -

Verkoopkosten 1.005 -

Kantoorkosten 405 483

Algemene kosten 882 2.420

Projectkosten 11.005 9.718

Som der bedrijfslasten 13.705 12.621

Baten minus lasten 19.161 -11.421

Rentelasten en soortgelijke kosten -428 -456

Som der financiële baten en lasten -428 -456

Overschot/Tekort 18.733 -11.877

Verdeling saldo:

Toevoeging aan de continuïteitsreserve                                        € 18.733

2018 2017
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 19.161 -11.421

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 1 -

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) -7.284 -555

-7.283 -555

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.878 -11.976

Rentelasten en soortgelijke kosten -428 -456

-428 -456

Kasstroom uit operationele activiteiten 11.450 -12.432

Mutatie geldmiddelen 11.450 -12.432

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 1.308 13.739

Mutatie geldmiddelen 11.450 -12.432

Stand per 31 december 12.758 1.307

2018 2017

 - 12 -  



Stichting/Foundation  Nature For Health te Berkel-Enschot

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

Schattingen

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt

die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op

de desbetreffende jaarrekeningposten.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

De activiteiten worden uitgevoerd aan de Berkelseweg 10B te Berkel-Enschot.

De activiteiten van de stichting betreffen het bevorderen van het (optimaal) benutten van de

mogelijkheden, die de natuur biedt voor mensen om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

De activiteiten van Stichting/Foundation Nature For Health, statutair gevestigd te Tilburg, bestaan

voornamelijk uit:

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Stichting/Foundation Nature For Health, statutair gevestigd te Tilburg is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 57871485.

 - 13 -  



Stichting/Foundation  Nature For Health te Berkel-Enschot

2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

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

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige vorderingen

Overige vordering 185 186

Liquide middelen

Rekening-courant bank 12.758 1.307
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2018 2017

€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari -28.996 -17.120

Uit voorstel resultaatbestemming 18.733 -11.877

Stand per 31 december -10.263 -28.997

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 9.852 14.917

Schulden aan derden

Schuld in rekening-courant aan de Van Helvoirt Groep B.V. 6.437 8.483

2018 2017

€ €

Schuld in rekening-courant aan de Van Helvoirt Groep B.V.
Stand per 1 januari 8.483 7.640

Mutatie 1 -2.410 450

6.073 8.090

Rente 364 393

Stand per 31 december 6.437 8.483

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Overige schulden

Nog te betalen kosten 6.917 7.090
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2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017

€ €

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten 32.866 1.200

Overige personeelskosten

Kilometervergoeding 408 -

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 760 -

Representatiekosten 245 -

1.005 -

Kantoorkosten

Internetkosten 405 483

Algemene kosten

Accountantskosten 400 2.420

Algemene kosten 482 -

882 2.420

Projectkosten

Kosten Projecten 11.005 9.718

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

betaalde rente+bankkosten 64 63

Rente Rekening-courant Van Helvoirt Groep B.V. 364 393

428 456

Berkel-Enschot, 8 juni 2019

Stichting/Foundation  Nature For Health
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