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Jaarverslag

.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

.

2021

Naam van de rechtspersoon Moestuin Maarschalkerweerd Holding B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon Utrecht

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 64716864

Handelsnamen Moestuin Maarschalkerweerd Holding B.V.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke

groottecriteria

Klein

.

Adres van de rechtspersoon

2021

Straatnaam NL Laan van Maarschalkerwee

Huisnummer NL 2

Postcode NL 3585LJ

Vestigingsplaats NL Utrecht

.

Informatie over de rapportage

.

2021

Titel van het document Jaarrekening

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft1 januari 2021

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft 31 december 2021

Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening

betrekking heeft

1 januari 2020

Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening

betrekking heeft

31 december 2020

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee
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2021

Type grondslag Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening 30 augustus 2022

Jaarrekening vastgesteld (J/N) Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening 30 augustus 2022

E-mailadres lenting@activaa.nl

.
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Jaarrekening

.

Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

.

31 december 2021 31 december 2020

Balans voor of na resultaatbestemming Na resultaatbestemming

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa € 185.176 € 108.629

Totaal van vaste activa
_________

€ 185.176

_________
€ 108.629

Vlottende activa

Vorderingen € 1.684 € 1.290

Liquide middelen € 138.774 € 141.397

Totaal van vlottende activa
_________

€ 140.458

_________
€ 142.687

Totaal van activa
_________

€ 325.634

_________
€ 251.316

Passiva

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal € 2.000 € 2.000

Overige reserves € 323.634 € 249.316

Totaal van eigen vermogen
_________

€ 325.634

_________
€ 251.316

Totaal van passiva
_________

€ 325.634

_________
€ 251.316

.

Toelichting op de jaarrekening

.

Algemene toelichting

.

Algemene toelichting

.

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

.

De activiteiten van Moestuin Maarschalkerweerd Holding B.V., statutair gevestigd te Utrecht bestaan voornamelijk uit: holdingsactiviteiten.

.

Beschrijving van de locatie van de feitelijke activiteiten

.

Moestuin Maarschalkerweerd Holding B.V. is feitelijk gevestigd te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64716864.

.

.
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Schattingen

.

Informatieverschaffing over schattingen

.

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen

te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

.

.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

.

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De algemene grondslag voor de waardering

van de activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

.

.

Grondslagen

.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

.

Grondslag van financiële vaste activa

.

De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijk en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde. Deze

is berekend door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen op basis van de voor de moedermaatschappij geldende

waarderingsgrondslagen. Voor ingehouden winsten van tegen nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen, waarover de vennootschap niet vrij kan

beschikken, wordt een wettelijke reserve gevormd.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van

de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte

betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

.

Grondslag van vorderingen

.

De vorderingen 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

.

Grondslag van liquide middelen

.

De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.

.

.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

.

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

.

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat volgens de winst- en verliesrekening tegen het geldend tarief, rekening houdend met fiscale

faciliteiten en beperkingen. Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de mutatie in de latente vennootschapsbelasting.

.

Grondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

.

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap

toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Moestuin Maarschalkerweerd Holding B.V. geldende

grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt.

Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

.

.

Balans

.

Vorderingen

.

Uitsplitsing

.

31 december 2021 31 december 2020

Vorderingen

Totaal van vorderingen
_________

€ 1.684

_________
€ 1.290

.

Eigen vermogen

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over eigen vermogen

.

Het ingehouden deel van het resultaat 2021 bedraagt € 74.318.

.

.

Aandelenkapitaal

.

Tekstuele toelichting

.
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Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

.

Het geplaatst kapitaal van Moestuin Maarschalkerweerd Holding B.V. bedraagt € 2.000. Dit betreft 2.000 gewone aandelen van nominaal € 1.

.

.

Overige toelichtingen

.

Gemiddeld aantal werknemers

.

Uitsplitsing

.

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode

Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode
_________

0

_________
0

.

Ondertekening van de jaarrekening

.

2021

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger P.

Jagtman

P. Jagtman

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissenUtrecht

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen 30 augustus 2022

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

.
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