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Accountants Ct bakertilly 

Aan het bestuur van 
Stichting tot Bevordering van Gedragsonderzoek 
van Dieren 'Lucie Burgers' 
Antoon van Hooffplein 1 
6816 SH ARNHEM 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
Kerkenbos 10-27 
Postbus 10525 
6500 MB Nijmegen 

T: +31 (0)24 378 48 48 
F: +31 (0)24 378 35 68 

nijmegen@bakertilly.nl 
www.bakertilly.nl 

KvK:24425560 

Datum 
21 juni2019 

Geacht bestuur, 

Referentie 
R19/220/JvR/DK/351925 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting tot Bevordering van 
Gedragsonderzoek van Dieren 'Lucie Burgers' te Arnhem. 

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of 
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities. 

Alle diensten w:>rden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing 
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. ln deze 
voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid 
opgenomen. 
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting tot Bevordering van Gedragsonderzoek van Dieren 'Lucie Burgers' te 
Arnhem is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit 
de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 tot Bevordering 
van Gedragsonderzoek van Dieren '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 getrouwheid 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 verwijzen 
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid. 

Met vriendelijke groet, 

Baker Tiîy (Netherlands) N.V. 
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STICHTING TOT BEVORDERING VAN GEDRAGSONDERZOEK VAN DIEREN 'LUCIE BURGERS' 
ARNHEM 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 
(na voorstel resultaatverdeling) 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € € € 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 
Overige vorderingen en overlopende 1 
activa 15.707 5.303 

Effecten 2 945.833 942.281 

Liquide middelen 3 141.927 167.894 

Totaal activazijde 1.103.467 1.115.478 

PASSIVA 

STICHTINGSVERMOGEN 
Stichtingskapitaal 45 45 
Bestemmingsreserve koersresultaat 
effecten 103.328 187.548 
Overige reserves 958.346 912.822 

1.061.719 1.100.415 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Overige schulden en overlopende 4 
passiva 41.748 15.063 

Totaal passivazijde 1.103.467 1.115.478 
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STICHTING TOT BEVORDERING VAN GEDRAGSONDERZOEK VAN DIEREN 'LUCIE BURGERS' 
ARNHEM 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 

2018 2017 
€ € 

Som der baten 5 
Schenkingen en giften 6 68.268 5.477 
Financiële baten 7 22.662 61.369 

90.930 66.846 

Som der lasten 
Verstrekte subsidies 8 45.319 24.721 
Financiële lasten 9 84.343 9.144 
Overige lasten 10 -36 276 
Som der lasten 129.626 34.141 

Saldo -38.696 32.705 

Resultaatbestemming 
Reserve koersresultaat effecten 
Overige reserves 

-84.220 
45.524 

34.772 
-2.067 

-38.696 32.705 
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STICHTING TOT BEVORDERING VAN GEDRAGSONDERZOEK VAN DIEREN 'LUCIE BURGERS' 
ARNHEM 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting tot Bevordering van Gedragsonderzoek van Dieren 'Lucie Burgers' is feitelijk en statutair 
gevestigd op Antoon van Hooffplein 1, 6816 SH te Arnhem en is ingeschreven bij het handelsregister 
onder nummer 41048211. 

ALGEMENE TOELICHTING 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Stichting tot Bevordering van Gedragsonderzoek van Dieren 'Lucie Burgers' bestaan 
voornamelijk uit het bevorderen van het gedragsonderzoek van dieren. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen 
voor de jaarverslaggeving. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 

GRONDSLAGEN 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële 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 indivuduele beoordeling van de 
vorderingen. 

Kortlopende effecten 

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

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Overige reserves 

Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves. Overige 
reserves zijn vrij uitkeerbaar aan de aandeelhouders. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde. 
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STICHTING TOT BEVORDERING VAN GEDRAGSONDERZOEK VAN DIEREN 'LUCIE BURGERS' 
ARNHEM 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd. 

Giften en baten uit fondsenwerving 

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

Verstrekte subsidies en giften 

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. 
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STICHTING TOT BEVORDERING VAN GEDRAGSONDERZOEK VAN DIEREN 'LUCIE BURGERS' 
ARNHEM 

TOELICHTING OP DE BALANS 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 
31-12-2018 31-12-2017 

€ € 
1 Overige vorderingen en overlopende activa 

Overige vorderingen 
Overlopende activa 

15.707 4.591 
712 

15. 707 5.303 

Overige vorderingen 

Te vorderen rente bank 
Nog te ontvangen bedragen 
Couponrente 
Te vorderen dividendbelasting 
Nog te ontvangen legaat 

864 

582 
5.620 
8.641 

198 
62 

784 
3.547 

15. 707 4.591 

Overlopende activa 

Rekening-courant Burgers' Zoo B.V. 712 

2 Effecten 
Effecten 945.833 942.281 

De martkwaarde van de beursgenoteerde effecten bedraagt per 31 december 2018 € 946.743 
(2017: € 943.368). 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

3 Liquide middelen 
ABN AMRO Bank N.V. 141.927 167.894 

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting. 
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STICHTING TOT BEVORDERING VAN GEDRAGSONDERZOEK VAN DIEREN 'LUCIE BURGERS' 
ARNHEM 

Stichtingsvermogen 
Stichtings 
kapitaal 

Stand per 1 januari 2018 
Mutatie uit resultaatverdeling 
Uit resultaatverdeling 

Stand per 31 december 2018 

Bestem- Overige Totaal 
mingsreserve reserves 
koersre- 
sultaat 
effecten 

€ € € € 
45 187.548 912.822 1.100.415 

-84.220 -84.220 
45.524 45.524 

45 103.328 958.346 1.061.719 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

31-12-2018 31-12-2017 
€ € 

4 Overige schulden en overlopende passiva 

Nog te betalen subsidies 
Nog te betalen kosten effecten 

39.548 
2.200 

12.883 
2.180 

41.748 15.063 
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STICHTING TOT BEVORDERING VAN GEDRAGSONDERZOEK VAN DIEREN 'LUCIE BURGERS' 
ARNHEM 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2018 2017 
€ € 

6 Schenkingen en giften 
Giften en baten uit fondsenwerving 2.268 5.477 
Legaat 66.000 

68.268 5.477 

7 Financiële baten 
Dividenden 21.229 16.307 
Bankrente 1.168 365 
Couponrente 265 871 
Koersresultaat effecten 43.826 

22.662 61.369 

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2018 waren geen werknemers in dienst van de stichting (2017: 0). 

2018 2017 

8 Verstrekte subsidies 
Verstrekte subsidies 

€ 

45.319 

€ 

24.721 

9 Financiële lasten 
Koersresultaat effecten 75.333 
Bewaarloon en kosten effecten 8.887 9.054 
Bankkosten 123 90 

84.343 9.144 

10 Overige lasten 
Verkoopkosten 91 
Algemene kosten -36 185 

-36 276 

2018 2017 
€ € 

Verkoopkosten 
Advertentiekosten 91 
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STICHTING TOT BEVORDERING VAN GEDRAGSONDERZOEK VAN DIEREN 'LUCIE BURGERS' 
ARNHEM 

Arnhem, 21 juni 2019 
Stichting Lucie Burgers 

Het bestuur, 

Mr. A. Marcouch 
(voorzitter) 
aangetreden: 07-06-2018 

Prof. Dr. M. Naguib 
(bestuurder) 
aangetreden: 01-01-2016 

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

Drs. A.P.J.M. van Hooff 
(secretaris) 
aangetreden: 03-08-2004 

Mr. M. Schellingerhout 
(penningmeester) 
aangetreden: 01-01-2014 
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STICHTING TOT BEVORDERING VAN GEDRAGSONDERZOEK VAN DIEREN 'LUCIE BURGERS' 
ARNHEM 

Subsidies onderzoeken 

2018 2017 
€ € 

Onderzoek naar over prooikeuze, lateralisatie en persoonlijkheid van 
7.400 klapeksters 

Onderzoek naar effect 'mobbing' in partner keuze en voortplantingssucces 
5.292 bij koolmezen 

Onderzoek naar de mechanismen rondom stemvorming bij chimpansees 
4.940 en bonobos 

Onderzoek naar het effect van broedselgrootte op epi-genetische 
3.939 gemedieerde persoonlijkheidskenmerken 

Onderzoek ter verklaring van verschillende sociale systemen bij lemuren -100 2.900 
Bijdrage aan GlobeGuards 250 250 
Ondersteuning aan 'Rehabilisation of Wild Orangutan Orphans for Re- 

15.604 Introduction' 
Onderzoek naar verschillen/overeenkomsten in empatische arousal tussen 
soorten (mensenkinderen vs. bonobo's) en tussen-culturen (Congolese 5.000 
plattelandskinderen vs. Britse stadskinderen) 
Onderzoek naar de migratieroute van het winterdikbekje binnen de tropen 3.667 
Onderzoek naar het groepsleven en de samenwerking bij vogelsoorten 

14.898 van de Afrikaanse savanne in relatie tot het voortplantingssucces 
Onderzoek naar de variatie in cognitie in relatie tot de variatie in fitness bij 6.000 koolmezen 

Totaal 45.319 24.721 
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