
 

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2013 31 december 2012

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Machines en installaties 570 1.105 
Inventaris 3.586 3.800 

4.156 4.905 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 2

Handelsgoederen 530 530 

530 530 

Vorderingen en overlopende activa 3

Vorderingen op handelsdebiteuren 9.963 - 
Overlopende activa 2.000 2.000 

11.963 2.000 

Liquide middelen 4 4.685 2.594 

21.334 10.029 

Balans per 31 december 2013
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Stichting Wereldboom
gevestigd te Waalwijk

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2013 31 december 2012

Eigen vermogen 5

Stichtingskapitaal (1.945) (2.995)

(1.945) (2.995)

Langlopende schulden 6

Overige langlopende schulden 15.000 10.000 

15.000 10.000 

7

Crediteuren 3.921 - 
Belastingen en sociale lasten 1.733 399 
Overlopende passiva 2.625 2.625 

8.279 3.024 

21.334 10.029 

Balans per 31 december 2013

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva

2



 

Stichting Wereldboom Stichting Wereldboom
gevestigd te Waalwijk gevestigd te Waalwijk

(in euro's)

Toelichting 2013 2012

Baten 8 18.377 2.530 
Directe lasten 9 (4.352) (704)

Baten -/- directe lasten 14.025 1.826 
Afschrijvingskosten 10 1.583 981 
Overige bedrijfskosten 11 11.092 3.547 

Som der exploitatielasten 12.675 4.528 

Exploitatieresultaat 1.350 (2.702)

Rentelasten en soortgelijke kosten (300) (300)

Financiële baten en lasten 12 (300) (300)

Resultaat 1.050 (3.002)

Waalwijk, 25 juni 2015

Staat van baten en lasten 2013 Staat van baten en lasten 2013
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Stichting Wereldboom Stichting Wereldboom
gevestigd te Waalwijk gevestigd te Waalwijk

Activiteiten

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiv a

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Machines & installaties

Inventaris

Voorraden

Handelsgoederen

Vorderingen op korte termijn

Liquide middelen

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

De machines & installaties worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende
afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Het creëren van ruimte voor wereldbomen met alle onlosmakelijke ecologische relaties waaronder mens, dier, plant en
bodem welke ruimte als ecotoop onlosmakelijk verbonden is met de wereldboom, het aanwijzen van locaties, het
stimuleren van wereldboom ecotopen door communicatie en participatie, het bewerkstelligen van duurzame groei, het
initiëren van verschillende activiteiten rondom wereldbomen, het organiseren van festiviteiten en symposia.

De handelsgoederen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel - indien lager - de marktwaarde. Een
voorziening voor incourantheid is, zonodig, in mindering op de waarde gebracht.

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
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Stichting Wereldboom Stichting Wereldboom
gevestigd te Waalwijk gevestigd te Waalwijk

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Resultaatbepalingsgrondslagen

Netto omzet

Kostprijs van de omzet

Afschrijvingskosten

Overige bedrijfskosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

De rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke
zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Tevens zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede
getroffen voorzieningen voor incourante voorraden.

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat
wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een
specificatie opgenomen.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen
alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde.
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Stichting Wereldboom Stichting Wereldboom
gevestigd te Waalwijk gevestigd te Waalwijk

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Machines en 
installaties

Inventaris Totaal

1 2 3

Aanschafwaarden - - - 2.699 4.854 7.553 
Afschrijvingen - - - (1.594) (1.054) (2.648)

- - - 1.105 3.800 4.905 

Overzicht mutaties 2013:

Stand 31 december 2012 - - - 1.105 3.800 4.905 
Afrondingsverschil - - - - 1 1 
Investeringen - - - - 833 833 
Afschrijvingen - - - (535) (1.048) (1.583)

Stand 31 december 2013 - - - 570 3.586 4.156 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2013:

Aanschafwaarden - - - 2.699 5.687 8.386 
Afschrijvingen - - - (2.129) (2.101) (4.230)

- - - 570 3.586 4.156 

VLOTTENDE ACTIVA

2) Voorraden

Recapitulatie van de voorraden: 31-12-2013 31-12-2012

Handelsgoederen 530 530 

Nadere specificatie van de voorraden:

Handelsgoederen

Voorraad                 530 530 

3) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:

Vorderingen op handelsdebiteuren 9.963 - 9.963 - 
Overlopende activa 2.000 - 2.000 2.000 

11.963 - 11.963 2.000 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Wereldboom Stichting Wereldboom
gevestigd te Waalwijk gevestigd te Waalwijk

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

Vorderingen op handelsdebiteuren 31-12-2013 31-12-2012

Debiteuren 9.963 - 

Overlopende activa

Overige vorderingen en overlopende activa 2.000 2.000 

4) Liquide middelen

Kas                      55 168 
Triodos Bank N.V.        4.630 2.426 

4.685 2.594 
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Stichting Wereldboom Stichting Wereldboom
gevestigd te Waalwijk gevestigd te Waalwijk

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

5) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen: 31-12-2013 31-12-2012

Stichtingskapitaal (1.945) (2.995)

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 
op 01-01-2013

Opnames 
minus 

stortingen 2013

Beginkapitaal 
op 01-01-2013

Opnames 
minus 

stortingen 
2013

Resultaat over 
de periode 

2013

Eindkapitaal 
op 31-12-2013

Stichting Wereldboom (2.995) - (2.995) - 1.050 (1.945)

6) Langlopende schulden

Recapitulatie van de langlopende schulden: 31-12-2013 31-12-2012

Overige langlopende schulden 15.000 10.000 

Lang- + 
kortlopende 
schuld per 
31-12-2012

Lang- + 
kortlopende 
schuld per 
31-12-2012

Nieuwe lening 
gedurende      

2013

Aflossing 
gedurende      

2013

Aflossing 
komende 
periode

Langlopende 
schuld per      
31-12-2013

lening o/g 10.000 10.000 5.000 - - 15.000 

Nadere specificatie van de langlopende schulden:

%
Resterende 

looptijd
Hoofdsom

Totale schuld 
per                     

31-12-2013

Kortlopende 
deel per              

31-12-2013

Deel met een 
looptijd 
> 5 jaar

lening o/g - 15.000 15.000 - - 

Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is 
opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (7).
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Stichting Wereldboom Stichting Wereldboom
gevestigd te Waalwijk gevestigd te Waalwijk

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

7) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: 31-12-2013 31-12-2012

Crediteuren 3.921 - 
Belastingen en sociale lasten 1.733 399 
Overlopende passiva 2.625 2.625 

8.279 3.024 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Crediteuren

Crediteuren 3.921 - 

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen omzetbelasting 1.733 399 

Nadere specificaties van de belastingen en sociale lasten:

Stand per 
31-12-2012

Stand per 
31-12-2012

Stand per 
31-12-2013

Stand per 
31-12-2012

- - 1.334 - 
527 527 527 527 

(413) (413) (413) (413)
285 285 285 285 

399 399 1.733 399 

Overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva 1.925 2.625 
Voorgeschoten A.H.J. Stokwielder 400 - 
Voorgeschoten G. van Roosmalen 300 - 

2.625 2.625 

Suppletie 2010
Suppletie 2012

Aansluiting van de post
Af te dragen omzetbelasting

Afdracht over 2013
Suppletie 2009
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Stichting Wereldboom Stichting Wereldboom
gevestigd te Waalwijk gevestigd te Waalwijk

(in euro's)

2013 2012    
8) Baten

Geleverde diensten en procucten 14.252 1.799 
Sponsoring en donaties 4.125 731 

18.377 2.530 

9) Directe lasten

directe kosten met betrekking tot de opbrengst 4.135 704 
Kostprijs van de omzet groep 8 217 - 

4.352 704 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen:

Geleverde diensten en procucten

Omzet belast met omzetbelasting 12.882 183 
Omzet onbelast met omzetbelasting        1.370 - 
Omzet produkten          - 1.616 

14.252 1.799 

Sponsoring en donaties

Sponsorgeld en giften    4.125 331 
Omzet overig             - 400 

4.125 731 

directe kosten met betrekking tot de opbrengst

Inkoop                   187 704 
Kosten Wolluckstock      353 - 
Kosten Anne Frank Tree   25 - 
Kosten Sambeek           198 - 
Kosten Annenborch Rosmale 1.867 - 
Kosten Ollandse Beuk     1.505 - 

4.135 704 

Kostprijs van de omzet groep 8

Uitbesteed werk          217 - 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting:

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten
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Stichting Wereldboom Stichting Wereldboom
gevestigd te Waalwijk gevestigd te Waalwijk

(in euro's)

2013 2012

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

10) Afschrijvingskosten

Afschrijving op materiële vaste activa 1.583 981 

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten:

Afschrijving op materiële vaste activa

Afschrijvingskosten bedrijfsinventarissen 535 541 
Afschrijvingskosten kantoorinventarissen 1.048 440 

1.583 981 

11) Overige bedrijfskosten

Administratie- en advieskosten 295 2.855 
Kantoorkosten 455 - 
Autokosten 58 108 
Verkoopkosten 303 395 
Algemene kosten 9.981 189 

11.092 3.547 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:

Administratie- en advieskosten

Accountantskosten        295 500 
Advieskosten             - 1.125 
Overige algemene kosten  - 1.230 

295 2.855 

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden      135 - 
Portikosten              25 - 
Druk- en kopieerwerk     295 - 

455 - 

Autokosten

Brandstoffen             58 - 
Overige vervoerskosten   - 108 

58 108 
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Stichting Wereldboom Stichting Wereldboom
gevestigd te Waalwijk gevestigd te Waalwijk

(in euro's)

2013 2012

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Verkoopkosten

Representatiekosten      95 245 
Reis- en verblijfskosten 208 - 
Reclame en advertenties  - 150 

303 395 

Algemene kosten

Hulpmaterialen en klein gereedschap 159 47 
Bankkosten               140 142 
Overige bedrijfskosten   9.682 - 

9.981 189 

12) Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten (300) (300)

Per saldo een last / last (300) (300)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen           300 300 
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