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Stichting Wildlands Natuur en Educatie Fonds

Balans per 31 december 2020

Activa 31.12.2020 31.12.2019

€ € € €

Vlottende activa  

 Vorderingen

 Debiteuren 164.502 83.065        

 Overige vorderingen en overlopende activa 117.163 136.713

 281.665 219.778

 

 

  Liquide middelen 1.325.070 1.783.970

 

 

1.606.735 2.003.748

 

 Passiva

 

 

 Stichtingsvermogen  

Stichtingsvermogen 1.442.954 1.704.669

 

Kortlopende schulden

Crediteuren 30.217 109.127

Overlopende passiva 133.564 189.952

163.781 299.079

 

 1.606.735 2.003.748
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Stichting Wildlands Natuur en Educatie Fonds

Staat van baten en lasten 2020  

Resultaat Resultaat

2020  2019

€ €

Opbrengsten

Inkomsten 1.531.855 1.964.935   

Uitgaven 1.789.327 1.255.835   

Bruto-omzet resultaat -257.472 709.100      

Kosten

Overige bedrijfskosten 3.828 22.626        

-261.300 686.474      

Financiële baten en lasten -415 -212           

RESULTAAT -261.715 686.262      



5

Toelichting op de jaarrekening 2020

Activiteiten

De stichting is gevstigd aan Raadhuisplein 99 te Emmen en heeft ten doel  het bevorderen en ondersteunen van

educatie, onderzoek en conservatie, gericht op biodiversiteit. Het bevorderen en ondersteunen van culturele

bewustwording in het algemeen en het ontplooien van activiteiten op cultureel gebied in zo breed mogelijke zin.

En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61932213.

Algemene grondslagen 

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. 

Gevolgen uitbraak Covid-19 virus

Gedurende het boekjaar is het Covid-19 virus in Nederland uitgebroken. De overheid heeft vergaande 

maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben grote

gevolgen voor de samenleving en de economie. Op het moment van het opmaken van de jaarrekening hebben 

Covid- 19 en de maatregelen nog geen directe gevolgen voor de financiële performance. De verwachting is 

dat de stichting op korte termijn geen nadere maatregelen hoeft te treffen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen van waardering

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 

één jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking tenzij anders

vermeld.

Reserves en fondsen

Algemene reserve 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. 

Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed. 

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. De looptijd van de kortlopende schulden is korter dan één jaar.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor

hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet 

gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord 

onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten).

Baten en lasten 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van

historische kosten. Lasten worden verantwoord als ze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord 

als deze gerealiseerd zijn.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans

 31.12.2020 31.12.2019

€ €

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 164.502 83.065

Overige vorderingen en overlopende activa 

Verkopen Goede Doelen Loterij -             11.045

Geoormerkte opbrengsten Bankgiroloterij 116.147 125.063

Vooruitbetaalde bedragen 1.016 605

117.163 136.713

Liquide middelen

Rabobank NL90RABO0301339023 1.325.070 1.783.970

2020 2019

€ €

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 1.704.669 1.018.407

Resultaat lopend boekjaar -261.715 686.262

Stand per 31 december 1.442.954 1.704.669

31.12.2020 31.12.2019

€ €

Kortlopende schulden

Overige inkopen -             13.240

Afrekeningen projectaanvragen 133.384 176.519

Overige schulden en overlopende passiva 180 193

133.564 189.952
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Inkomsten

Verkoop Goede Doelen Loterijen 1.011.766 1.510.849

Geoormerkte opbrengsten Bankgiroloterij 519.939 453.936

Giften 150 150

1.531.855 1.964.935

Uitgaven

Inkoop Goede Doelen Loterijen 329.813 560.879

Uitgaven in het kader van doelstellingen Stichting 1.363.133 429.240

Overige inkopen 96.381 265.716

1.789.327 1.255.835

Overige bedrijfskosten

Overige bedrijfskosten 3.828 22.626

Financiële baten en lasten

Financiële lasten 

Bankkosten 415 212

Emmen, 17 juli 2021

J.M. Zomer P.D. Frikken A. Pit

Voorzitter Penningmeester Secretaris


