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Stichting Kinderboerderij “De Goudse Hofsteden” 
Gouda 

 

 

Inhoud 

                            Blad 

Balans per 31 december 2019              3 
Toelichting                      4 
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Stichting Kinderboerderij “De Goudse Hofsteden” 
Gouda 

 

Balans per 31 december 2019 
(na resultaatbestemming)         
   31.12.2019    31.12.2018  

   €    €  

Actief         

         

Vaste activa         
         

Materiële vaste activa   10.308    7.263  
Financiële vaste activa   454    454  

 
Vlottende activa   19.451    20.657  

         
Liquide middelen   25.764    23.232  

   55.977    51.606  

 

 

Passief        

        

Eigen vermogen   29.693    26.472 
        

        
Kortlopende schulden   26.284    25.134 

   55.977    51.606 
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Stichting Kinderboerderij “De Goudse Hofsteden” 
Gouda 

 

Toelichting 
 
Algemeen 
 

Activiteiten 
Kinderboerderij “De Goudse Hofsteden” is gevestigd te 2804 AB Gouda aan 

de Bloemendaalseweg 34a en is in het jaar 1974 geopend. De doelstelling 

van de kinderboerderij “De Goudse Hofsteden” is om kinderen en 
volwassenen in aanraking te laten komen met dieren op een recreatieve en 

educatieve manier. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 

plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende 
balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen 

tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking 

hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op 

basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend 
met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van 

ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
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Stichting Kinderboerderij “De Goudse Hofsteden” 
Gouda 

 

Financiële vaste activa 

Deze worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk 
onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Voorraden 

De voorraad wordt gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek 

van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling 

van de vorderingen. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Opbrengsten 

De opbrengsten bestaat uit verkregen gelden van sponsoren en subsidies, 
barverkopen, verkoop van vee en groente, huuropbrengsten en diverse 

baten. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de 
desbetreffende materiële vaste activa. 

Het resultaat van 2019 bedraagt negatief € 1.670 (2017: positief € 33.209). 

 

Overige toelichtingen 

Personeelsleden 

In 2019 waren (evenals in 2018) 2,3 FTE werknemers in dienst. 


