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1.  FINANCIEEL RAPPORT



               Stichting Nature For Health

               Het bestuur

               Berkelseweg 10B

               5056 HZ  BERKEL-ENSCHOT

Referentie: 1029400/2019/RVH                Tilburg, 31 juli 2020

Betreft:      jaarrekening 2019

Geachte bestuursleden,

1.1  Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot is door ons samengesteld op basis van

de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van

baten en lasten over 2019 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.

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 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 de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2019 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

1.2  Algemeen

Organisatie

Bestuurders

Algemene bestuursleden:

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Overige bedrijfsopbrengsten 4.356 0,0% 32.866 0,0%

Bruto bedrijfsresultaat 4.356 0,0% 32.866 0,0%

Overige personeelskosten 631 0,0% 408 0,0%

Verkoopkosten 4.512 0,0% 1.005 0,0%

Kantoorkosten 998 0,0% 405 0,0%

Algemene kosten 1.265 0,0% 882 0,0%

Projectkosten 2.468 0,0% 11.005 0,0%

Overige baten -10.810 0,0% - 0,0%

Som der kosten -936 0,0% 13.705 0,0%

Bedrijfsresultaat 5.292 0,0% 19.161 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -429 0,0% -428 0,0%

Som der financiële baten en lasten -429 0,0% -428 0,0%

Resultaat 4.863 0,0% 18.733 0,0%

- Rob Wolters (bestuursexecutive, waarnemend voorzitter)

- Andries Noback (bestuurslid penningmeester)

- Ben Janssen (bestuurssecretaris)

- Sabine Pinedo (bestuursvoorzitter)

- Patrik Grahn

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

De stichting wordt per 1 juli 2020 bestuurd door:

- André Hoek (bestuurslid)

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting Nature For Health

Bedrijfsadres: Berkelseweg 10b, 5056 HZ Berkel-Enschot

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2019 2018

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.

- Joop van Hezik

- Jasperina Venema (bestuurlid)

- Agnes van den Berg

- Tjisse Brookman (bestuurslid)
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
Projectkosten 8.537

Overige baten 10.810

19.347

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Overige bedrijfsopbrengsten 28.510

Stijging van:
Overige personeelskosten 223

Verkoopkosten 3.507

Kantoorkosten 593

Algemene kosten 383

Rentelasten en soortgelijke kosten 1

33.217

Daling resultaat 13.870

Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald met € 13.870. De ontwikkeling van het resultaat 2019

ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

1.4  Meerjarenoverzicht

2019 2018 2017

€ € €

Overige bedrijfsopbrengsten 4.356 32.866 1.200

Bruto bedrijfsresultaat 4.356 32.866 1.200

Overige personeelskosten 631 408 -

Verkoopkosten 4.512 1.005 -

Kantoorkosten 998 405 483

Algemene kosten 1.265 882 2.420

Projectkosten 2.468 11.005 9.718

Overige baten -10.810 - -

Som der kosten -936 13.705 12.621

Bedrijfsresultaat 5.292 19.161 -11.421

Rentelasten en soortgelijke kosten -429 -428 -456

Som der financiële baten en lasten -429 -428 -456

Resultaat 4.863 18.733 -11.877

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

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

1.5  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen - 185

Liquide middelen 2.298 12.758

Totaal vlottende activa 2.298 12.943

Kortlopende schulden 7.698 23.206

Werkkapitaal -5.400 -10.263

Vastgelegd op lange termijn:

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen -5.400 -10.263

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen -5.400 -10.263

-5.400 -10.263

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201831 december 2019

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018

gestegen met € 4.863.
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

1.6  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2019

Hoogachtend,

Raak Finance & Belastingadvies B.V,

MPW Verheijen 

Accountant-Administratieconsulent

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

gaarne bereid.

De stichting is niet belastingplichtig voor de wet Vennootschapsbelasting.
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

2.1  Balans per 31 december 2019

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 
Overige vorderingen - 185

- 185

Liquide middelen 2.298 12.758

Totaal activazijde 2.298 12.943

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves -5.400 -10.263

-5.400 -10.263

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 92 9.852

Schulden aan groepsmaatschappijen 6.759 6.437

Overige schulden 847 6.917

7.698 23.206

Totaal passivazijde 2.298 12.943

31 december 2019 31 december 2018

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

2.2  Staat van baten en lasten over 2019

€ € € €

Overige bedrijfsopbrengsten 4.356 32.866

Bruto bedrijfsresultaat 4.356 32.866

Overige personeelskosten 631 408

Verkoopkosten 4.512 1.005

Kantoorkosten 998 405

Algemene kosten 1.265 882

Projectkosten 2.468 11.005

Overige baten -10.810 -

Som der kosten -936 13.705

Bedrijfsresultaat 5.292 19.161

Rentelasten en soortgelijke kosten -429 -428

Som der financiële baten en lasten -429 -428

Resultaat 4.863 18.733

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 juli 2020

2019 2018
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

2.3  Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 5.292 19.161

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen 185 1

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) -15.508 -7.284

-15.323 -7.283

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -10.031 11.878

Rentelasten en soortgelijke kosten -429 -428

-429 -428

Kasstroom uit operationele activiteiten -10.460 11.450

Mutatie geldmiddelen -10.460 11.450

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 12.758 1.308

Mutatie geldmiddelen -10.460 11.450

Stand per 31 december 2.298 12.758

2019 2018

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 31 juli 2020
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Kortlopende schulden

De activiteiten van Stichting Nature For Health, gevestigd te Berkel-Enschot, bestaan voornamelijk uit:

- het bevorderen van het (optimaal) benutten van de mogelijkheden die de natuur biedt voor mensen om

hun kwaliteit van leven te verbeteren.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Oisterwijksebaan 8A te Berkel-Enschot.

Stichting Nature For Health, gevestigd te Berkel-Enschot is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 57871485.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

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

financiële verslaggeving.

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

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

verkrijgingsprijs.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

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 reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Kosten 

Bijzondere posten

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.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige vorderingen

Overige vordering - 185

Liquide middelen

Rekening-courant bank 2.298 12.758
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2019 2018

€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari -10.263 -28.996

Uit voorstel resultaatbestemming 4.863 18.733

Stand per 31 december -5.400 -10.263

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 92 9.852

Schulden aan derden

Rekening-courant Van Helvoirt Groep B.V. 6.759 6.437

2019 2018

€ €

Rekening-courant Van Helvoirt Groep B.V.
Stand per 1 januari 6.437 8.483

Mutaties - -2.410

6.437 6.073

Rente 322 364

Stand per 31 december 6.759 6.437

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige schulden

Nog te betalen posten 847 6.917
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Overige bedrijfsopbrengsten

Ontvangen subsidies - 32.866

Opbrengsten adviesproject 4.356 -

4.356 32.866

Overige personeelskosten

Kilometervergoeding 631 408

Verkoopkosten

Reclame en kosten huisstijl 4.479 760

Representatiekosten 33 245

4.512 1.005

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 138 -

Drukwerk 91 -

Internetkosten 224 405

Kosten automatisering 545 -

998 405

Algemene kosten

Accountantskosten 847 400

Notariskosten 400 -

Overige algemene kosten 18 482

1.265 882

Projectkosten

Kosten Projecten 2.468 11.005

Overige baten

Afboeken reserveringen uit het verleden -10.810 -
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Stichting Nature For Health te Berkel-Enschot

2.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2019 2018

€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

betaalde rente+bankkosten 107 64

Rente rekening-courant Van Helvoirt Groep B.V. 322 364

429 428

Gebeurtenissen na balansdatum

Berkel-Enschot, 20 augustus 2020

Stichting Nature For Health

Rob Wolters (waarnemend voorzitter) Jasperina Venema (waarnemend penningmeester)

Er zijn geen aanwijzingen dat de Corona-crisis zoals die in maart 2020 is ontstaan financiële gevolgen van

materieel belang zal hebben.
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