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5 MIDDELEN VERSUS VERPLICHTINGEN 

 

5.1  Middelen versus verplichtingen 

 

De stichting heeft ten doel om te participeren in projecten ter bescherming van bedreigde dier- en 

plantensoorten in binnen- en buitenland alsmede het stimuleren van educatie ten einde de 

natuurbeschermingsgedachte uit te dragen. Hiertoe besluit de stichting jaarlijks hoe het positieve 

exploitatieresultaat zal worden besteed aan de diverse initiatieven om de doelstellingen van de stichting te 

bekrachtigen. 

 

Daarom is het voor de stichting van belang dat de kortlopende vorderingen groter zijn dan de kortlopende 

verplichtingen, zodat de stichting in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen inzake de diverse 

bijdragen aan projecten, welke in het kader van de doelstellingen worden gesteund. 

 

5.2 Besteding van middelen 

 

Terugblik 

De bestemmingsreserve bedroeg per 1 januari 2018 € 155.467. In 2018 is voor een totaal aan € 106.581 aan 

donaties uitgegeven. Er resteert dus een saldo per 31 december 2018 van € 48.886.  

 

Vooruitblik 

Het resultaat van 2018 bedroeg € 249.424 (voor dotatie aan de bestemmingsreserve).  

Daarvan is een bedrag van € 80.540 gereserveerd voor educatieprojecten in de dierenparken en derhalve 

toegevoegd aan de bestemmingsreserve educatieprojecten.  

Het bestuur heeft ertoe besloten tevens een bedrag ad € 168.884 te doteren aan het bestemmingsfonds uit 

te keren donaties. 

 

5.3 Financiële verantwoording 2018 

 

Deze cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2018, waarbij een samenstellingsverklaring is afgegeven. 

Het beschikbare resultaat is voortgekomen uit de volgende onderdelen: 

                                           

Safaripark Hilvarenbeek                           €   38.505  

Dierenrijk Nuenen                                    €   62.973 

ZooParc Overloon     €   57.605 

AquaZoo Friesland Leeuwarden    €   36.438 

Adoptie Vrienden                             €   50.133 

Ontvangen Donaties e.o.                €     6.273 

Totaal                                                   € 251.927 

Af: Algemene kosten                                             €     2.503 

Resultaat 2018       € 249.424 

  

De donaties aan de projecten (in 2018 € 106.581) worden steeds verricht uit het resultaat van het 

voorafgaande boekjaar. Een deel van het resultaat kon in het boekjaar besteed worden aan concrete 

educatieprojecten in de dierenparken. In 2018 zijn nog geen concrete bestedingen gedaan, het bedrag is 

gereserveerd voor 2019. 



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018

 

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen 1.000 1.000

Vorderingen

Handelsdebiteuren 436.194 2.406

Overlopende activa 37.410 59.127

473.604 61.533

Liquide middelen 355.011 877.502

 829.615 940.035
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Samenstellingsverklaring afgegeven   



31-12-2018 

€

31-12-2017

€

PASSIVA

Reserve en fondsen 70.000 70.000

Bestemmingsfondsen

Donaties in kader van doelstelling 298.310 155.467

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 49.658 207.891

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 39.108 27.240

Overlopende passiva 372.539 479.437

461.305 714.568

 829.615 940.035
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018

€ €

2017

€ €

Baten activiteiten 310.135 202.948

Lasten activiteiten 58.207 34.752

Saldo baten en lasten activiteiten 251.928 168.196

Overige lasten

Kantoorkosten 133 135

Verkoopkosten 617 1.880

Algemene kosten 2.516 3.732

Bijzondere baten en lasten -2.054 -

1.212 5.747

Bedrijfsresultaat 250.716 162.449

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 56 -

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.348 -474

Financiële baten en lasten -1.292 -474

Resultaat 249.424 161.975

Dotatie bestemmingsfonds -249.424 -131.975

Saldo baten en lasten - 30.000
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