
Stichting Simba Nature Protection and Education Foundation, Leeuwarden

Toelichting  op de balans per en de staat van baten en lasten

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

Activiteiten

Artikel 3 van de statuten:

Personeelsleden

Bij de stichting waren 2020 geen personeelsleden werkzaam (2019: 0).

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20,0%

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast 

percentage gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 

afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Het doel van stichting:

De Stichting heeft als doel de natuurbescherming en natuureducatie in Iran  in de breedste zin van het 

woord en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn.

De stichting staat sinds 29 juni 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN 69087024. De 

statutaire zetel is in de gemeente Leeuwarden.De feitelijke vestigingsplaats is Leeuwarden.

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 B.W. en de Richtlijnen 

voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving en dan met name de Richtlijnen voor de Jaarverslaggevng 650 "Fondsenwervende 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, 

worden de activa en de 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.



Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Opbrengsten  

Personeelsbeloningen

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

lasten van de rekening courant banken e.d..

De vorderingen worden opgenomen tegen de 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.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

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

verrichte dienst enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 

historische kostprijzen.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 

kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij 

verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingskosten.


