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Stichting Lucie Burgers
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Baker Tilly Berk N.V.
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Datum
5 juli 2016

Referentie
R16j127jAGjESj3S192Sj21

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2015 van Stichting Lucie Burgers te
Arnhem.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Lucie Burgers is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en las
ten over 2015 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 de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening.
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 Lucie Burgers. 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 ge
trouwheid 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 er dan ook vanuit gaan 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 verwij
zen wij u naar www.nba.nljuitleg-samenstellingsverklaring.

An independent member of Baker Tilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht gesloten met
BakerTilly Berk N.V., waaropvan toepassingzijn de
algemenevoorwaarden,gedeponeerdbij de Kamervan
Koophandelonder nr. 24425560. In dezevoorwaardenis
een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Baker Tilly Berk N.V.

M. Huisman RA

An independent member of Baker Tilly International 3/18 Accounta ntsverslag 2015
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

BESTUURSVERSLAG

Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2015 31-12-2014

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende 1
activa 19.345 3.538

Effecten 2 666.726 665.590

Liquide middelen 3 340.908 263.946

Totaal activazijde 1.026.979 933.074

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal 45 45
Reserve koersresultaat effecten 100.364 89.530
Overige reserves 922.809 836.954

1.023.218 926.529

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende 4
passiva 3.761 6.545

Totaal passivazijde 1.026.979 933.074
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015 2014

Som der baten 5
Schenkingen en giften 6 72.160 9.233
Financiële baten 7 37.920 112.524

110.080 121.757

Som der lasten
Verstrekte subsidies 8 752 6.266
Financiële lasten 9 12.165 9.742
Overige lasten la 474 550

Som der lasten 13.391 16.558

Saldo 96.689 105.199

Resultaatbestemming
Reserve koersresultaat effecten
Overige reserves

10.834
85.855

89.530
15.669

96.689 105.199
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STICHTING LUCIEBURGERS
ARNHEM

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de in dit rapport beschreven grondslagen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.

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.

Activiteiten

Stichting Lucie Burgers is opgericht op 3 september 1980. De activiteiten van de stichting, statutair
gevestigd te Arnhem, bestaan voornamelijk uit het bevorderen van het gedragsonderzoek van dieren.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.

Effecten

Obligaties worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Aandelen en overige beleggingen
worden gewaardeerd tegen marktwaarde per ultimo boekjaar per soort.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen

Reserve koersresultaat effecten

Het jaarlijkse koersresultaat op effecten, onder aftrek van het bewaarloon/de beheervergoeding,
wordt gedoteerd/onttrokken aan de reserve koersresultaat effecten met ingang van 2014.

Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Schenkingen en giften

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

Financiële baten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekki ng hebben.

Verstrekte subsidies

Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot toekenning
schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt
uitgekeerd.

Financiële lasten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de
effectieve rente worden meegenomen.
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
31-12-2015 31-12-2014

1 Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen
Overlopende activa

19.075
270

3.268
270

19.345 3.538

Overige vorderingen

Nog te ontvangen legaat 16.356
Te vorderen dividendbelasting 1.437
Te vorderen rente bank 653 703
Couponrente 629 2.565

19.075 3.268

Overlopende activa

R/C Burgers' Zoo B.V. 270 270

2 Effecten
Effecten 666.726 665.590

De martkwaarde van de beursgenoteerde effecten bedraagt per 31 december 2015 € 667.802
(2014: € 675.827).

31-12-2015 31-12-2014

3 Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V. 340.908 263.946

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.

Stichtingsvermogen
Stichtings- Reserve Overige Totaal
kapitaal koersresul- reserves

taat effecten

Stand per 1 januari 2015 45 89.530 836.954 926.529
Uit resultaatverdeling 10.834 85.855 96.689

Stand per 31 december 2015 45 100.364 922.809 1.023.218
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2015 31-12-2014

4 Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten effecten
Nog te betalen subsidies

3.009
752

2.945
3.600

3.761 6.545
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015 2014

6 Schenkingen en giften
Giften en baten uit fondsenwerving 5.804 9.233
Legaat 66.356

72.160 9.233

7 Financiële baten
Couponrente 3.269 4.717
Dividenden 9.004 5.871
Koersresultaat effecten 22.982 99.216
Bankrente 2.665 2.720

37.920 112.524

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2015 waren geen werknemers in dienst van de stichting (2014: 0).

2015 2014

8 Verstrekte subsidies
Verstrekte subsidies
Vrijgevallen subsidies

752 18.661
-12.395

752 6.266

9 Financiële lasten
Bewaarloon en kosten effecten
Bankkosten

12.148
17

9.686
56

12.165 9.742

10 Overige lasten
Algemene kosten 474 550
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STICHTING LUCIEBURGERS
ARNHEM

Arnhem, 5 juli 2016
Stichting Lucie Burgers

Het bestuur,

H.J. Kaiser
(voorzitter)
aangetreden: 01-02-2014

Dr. M.H. den Boer
aangetreden 01-01-1983

Prof. Dr. J.A.R.A.M. van Hooff
(secretaris)
aangetreden: 03-09-1980

M. Schellingerhout
aangetreden: 01-01-2014
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Drs. A.PJ.M. van Hooff
(penningmeester)
aangetreden: 03-08-2004

Samenstellingsverklaring afgegeven
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

DESKUNDIGENONDERZOEK

Aangezien Stichting Lucie Burgers binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2
BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid te
worden toegevoegd.

VOORSTEL RESULTAATVERWERKING

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is het resultaat over 2015 ad
€ 96.689 als volgt verdeeld:

Toevoeging aan de overige reserves
Toevoeging aan de reserve koersresultaat effecten

€ 85.855
€ 10.834
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

Subsidies onderzoeken

Onderzoek over het migratiegedrag van olifanten in Kenya
Onderzoek naar de levenswijze en de ecologische condities van de
bedreigde Rotschildgiraffe
Onderzoek naar het zwemgedrag van vogels
Onderzoek naar gedrag van chimpansees in Bili
Onderzoek naar gedrag van slakken en kreeften in Maleisië
Onderzoek naar het trekgedrag van leeuwerikken

Totaal
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2015 2014

3.600

2.561
2.500
10.000

752

752 18.661


