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Accountants

Aan het bestuur van
Stichting Lucie Burgers
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH ARNHEM

Baker Tilly Berk 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@bakertillyberk.nl
KvK: 24425560
www.bakertillyberk.nl

Datum Referentie
19 augustus 2014 R14/117/SW/DK/351925/21

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2013 van Stichting Lucie Burgers te
Arnhem.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Lucie Burgers te Arnhem
bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de
toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en
beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor
samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis
van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is
zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in RJ 640 Organisaties zonder
winststreven.

An independent member of Baker Tilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is
een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.



Nijmegen, 19 augustus 2014

Baker Tilly Berk N.V.

M. Huisman RA
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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 2013
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2013 31-12-2012

€ € € €
ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

1
13.148 135.172

Effecten 2 664.524 623.991

Liquide middelen 3 161.578 65.046

Totaal activazijde 839.250 824.209

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Stichtingskapitaal 4 45 45
Algemene reserve 5 821.285 777.919

821.330 777.964

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende
passiva

6
17.920 46.245

Totaal passivazijde 839.250 824.209
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

2013 2012

€ €

Som der baten 7
Schenkingen en giften 5.775 4.573
Financiële baten 8 68.401 50.305

74.176 54.878

Som der lasten
Verstrekte subsidies 9 29.574 45.950
Financiële lasten 10 683 609
Overige lasten 11 553 833

30.810 47.392

Saldo 43.366 7.486

2013 2012

€ €
Resultaatbestemming
Algemene reserve 43.366 7.486
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen Jaarverslaggeving 640.
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 passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
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

De onder de vlottende activa opgenomen effecten zijn niet bestemd om duurzaam te worden
aangehouden en worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere 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.

Overige activa en passiva

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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
betrekking 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.
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

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

31-12-2013 31-12-2012

€ €
1 Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 12.878 35.097
Overlopende activa 270 75
Leningen u/g - 100.000

13.148 135.172

Overige vorderingen

Couponrente 9.791 9.791
Te vorderen dividendbelasting 2.557 1.634
Te vorderen rente bank 530 101
Te vorderen rente lening u/g Burgers' Zoo B.V. - 23.271
Nog te ontvangen bedragen - 300

12.878 35.097

Overlopende activa

R/C Burgers' Zoo B.V. 270 -
Vooruitbetaalde kosten - 75

270 75

2 Effecten
Effecten 664.524 623.991

De martkwaarde van de beursgenoteerde effecten bedraagt per 31 december 2013
€ 722.556 (2012: € 716.427)

31-12-2013 31-12-2012

€ €
3 Liquide middelen
ABN AMRO 161.578 65.046

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting.
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

4 Stichtingskapitaal

2013 2012

€ €
Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 45 45
Mutaties - -

Stand per 31 december 45 45

5 Algemene reserve
Stand per 1 januari 777.919 770.433
Uit resultaatverdeling 43.366 7.486

Stand per 31 december 821.285 777.919

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2013 31-12-2012

€ €
6 Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen subsidies 17.795 46.245
Nog te betalen kosten effecten 125 -

17.920 46.245
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7 Som der baten

2013 2012

€ €
8 Financiële baten
Couponrente 12.844 12.856
Dividenden 12.665 13.950
Mutatie waardering effecten 40.533 15.139
Bankrente 1.743 89
Rente lening u/g Burgers' Zoo B.V. 616 8.271

68.401 50.305

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2013 waren geen werknemers in dienst van de stichting (2012:0)

2013 2012

€ €
9 Verstrekte subsidies
Verstrekte subsidies 29.574 45.950

10 Financiële lasten
Bewaarloon en kosten effecten 627 609
Bankkosten 56 -

683 609

11 Overige lasten
Algemene kosten 553 384
Overige lasten - 449

553 833

Arnhem, 19 augustus 2014
Stichting Lucie Burgers

Het bestuur,

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

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

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

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

M. Schellingerhout
aangetreden: 01-01-2014
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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 de winst over 2013
ad € 43.366 toegevoegd aan de algemene reserve.
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STICHTING LUCIE BURGERS
ARNHEM

Subsidies onderzoeken

2013 2012

€ €

Onderzoek over het migratiegedrag van olifanten in Kenya 9.000 -
Onderzoek over de verschillen in werktuiggebruik bij
chimpansees en bonobo's

8.552 -

Onderzoek over het trekgedrag van leeuwerikken 5.400 -
Onderzoek naar het optreden van agigatiegolven in vogelzwermen,
die bloot staan aan roofvogelovervallen

5.222 -

Onderzoek naar de levenswijze en de ecologische condities van de
bedreigde Rotschildgiraffe

1.400 -

Onderzoek naar Sociale structuur in relatie tot de populatiegenetica
van Risso

- 23.850

Onderzoek naar de vocalisatie van de Orang-oetang - 6.000
Onderzoek naar een populatiecencus en een socio-ecologische studie
van de zeer bedreigde Tana River Rode Colobus en de Tana River
Mangabee

- 5.000

Onderzoek naar de relatie tussen het sociaal gedrag en communicatieve
vaardigheden van bonobo's en chimpansees

- 3.900

Onderzoek naar migratiepatronen en gewasplundering in
landbouwgebieden door olifanten

- 3.750

Aanschaf hydrofoons ten behoeve van onderzoek naar het gedrag en de
oecologie van de matroggen

- 3.450

Totaal 29.574 45.950
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