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Stichting Arista Bee Research
T.a.v. het bestuur
Nachtegaal 2
5831WL  Boxmeer

Onze ref: BV/JO/101057

Geacht bestuur, 

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de samenstelling van de jaarrekening over 2015 van Stichting
Arista Bee Research te Boxmeer.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Arista Bee Research 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 lasten 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 in over-
eenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 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 Arista Bee Research.

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.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Wijchen, 25 juni 2016

Philipsen Accountants | Adviseurs

Drs. J.T.M. van Oosterhout AA
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1.2 ALGEMEEN

Rechtsvorm

Stichting Arista Bee Research is op 2 december 2013 opgericht.

Inschrijving handelsregister

De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
59390484.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel:
a. het verbeteren van de gezondheid van de westerse honingbij middels het genereren, bijeenbrengen,
toepassen en delen van nieuwe en bestaande relevante kennis.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Gedurende het boekjaar is het bestuur van de vennootschap gevoerd door:

Voorzitter: de heer B.J.H. Fernhout
Vice voorzitter: de heer M. Gravendyck
Penningmeester: de heer R.A. Wildeman
Secretaris: de heer D.G.E. Goovaerts 

Vergelijkende cijfers

De cijfers over 2014 betreffen een verlengd boekjaar dat loopt van 2 december 2013 tot en met 31
december 2014.
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 25 juni 2016

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Apparatuur 2.458 2.497

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.000 3.176
Overige vorderingen en overlopende
activa - 242

1.000 3.418

Liquide middelen 5.147 106.390

Totaal activazijde 8.605 112.305
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 25 juni 2016

31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal - -
Besteedbaar vermogen 2.736 18.752

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 61 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 2.368 -
Overige schulden en overlopende
passiva 3.440 93.553

5.869 93.553

Totaal passivazijde 8.605 112.305
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 25 juni 2016

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 

2015 2014
€ € € €

Subsidies, bijdragen en sponsoring 53.853 50.000
Donaties 25.709 5.058

Totaal baten 79.562 55.058

Personeelskosten 52.488 -
Afschrijvingen 771 624
Overige personeelskosten - 487
Activiteitskosten 22.217 12.664
Onderzoekskosten 15.700 16.047
Kantoorkosten 2.665 3.727
Algemene kosten 1.350 2.509

Totaal lasten 95.191 36.058

Saldo baten en lasten -15.629 19.000

Financiële baten en lasten -387 -248

Exploitatieresultaat -16.016 18.752

Bestemming exploitatieresultaat € €
- toevoeging aan de bestemmingsfondsen -   -
- toevoeging aan de bestemmingsreserves - -
- onttrekking/toevoeging aan besteedbaar vermogen -  16.016    18.752
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 25 juni 2016

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015 

2015 2014
€ € € €

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Saldo van baten en lasten -15.629 19.000

Aanpassingen voor
Afschrijvingen op materiële vaste activa 771 624

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen 2.418 -3.418
Kortlopende schulden (exclusief banken) -87.684 93.553

-85.266 90.135

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -100.124 109.759

Betaalde rente -387 -248

Kasstroom uit operationele
activiteiten -100.511 109.511

Kasstroom uit investerings-
activiteiten
Investeringen materiële vaste activa -732 -3.121

Mutatie geldmiddelen -101.243 106.390

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 106.390 -
Mutaties in boekjaar -101.243 106.390

Stand per eind boekjaar 5.147 106.390

101057 7



Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 25 juni 2016

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven van de Raad voor
de Jaarverslaggeving (RJ 640). De jaarrekening is opgesteld in €. 

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 opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. 
Er wordt afgeschreven vanaf de start van het boekjaar van het jaar van ingebruikname. Op terreinen
wordt niet afgeschreven. 

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, verminderd met eventueel
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit besteedbaar vermogen. Het besteedbaar vermogen betreft kapitaal dat
beschikbaar is voor de besteding aan doelstellingen en heeft tevens de functie van buffer voor
onverwachte tegenvallers en functioneert dus ook als continuïteitsreserve.                                                     

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten 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.

In de staat van baten en lasten en de toelichting zijn geen begrotingscijfers over het boekjaar
opgenomen. De begroting is in het boekjaar door de stichting niet als belangrijk stuurinstrument
gebruikt, aangezien de omvang van de baten gedurende het boekjaar vooraf onvoldoende in te schatten
was. 
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 25 juni 2016

Baten

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Periodieke giften worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarvan de
giften zijn ontvangen. 
Eenmalige giften worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waarvan de
giften zijn ontvangen en de twee navolgende jaren.

Afschrijvingen

De afschrijving op andere vaste bedrijfsmiddelen wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Overige bedrijfskosten

Voor zover dit voor het inzicht in de resultaten van belang wordt geacht, worden kosten en
opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen onder de post 'Overige baten en lasten'.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten
en rentelasten en bijbehorende kosten van alle verstrekte leningen en aangegane financieringen.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen, vlottende effecten en rekening-
courant schulden aan kredietinstellingen. 

Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Rentebaten en rentelasten worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 25 juni 2016

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Apparatuur
€

Stand per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde 3.121
Cumulatieve afschrijvingen -624

Boekwaarde per 1 januari 2015 2.497

Mutaties boekjaar 
Investeringen 732
Afschrijvingen -771

Saldo mutaties -39

Stand per 31 december 2015
Aanschaffingswaarde 3.853
Cumulatieve afschrijvingen -1.395

Boekwaarde per
31 december 2015 2.458

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

2015 2014
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.000 3.176
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 25 juni 2016

2015 2014
€ €

Overige vorderingen en overlopende
activa

Nog te ontvangen donaties - incasso - 42
Overige - 200

- 242

LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank rekening-courant 5.067 105.879
PayPal 80 511

5.147 106.390

EIGEN VERMOGEN

Besteedbaar vermogen 

Stand per 1 januari 18.752 -
Resultaatbestemming -16.016 18.752

Stand per 31 december 2.736 18.752

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen 2.368 -

Overige schulden en overlopende
passiva

Overige rekening-courant - 40.000
Nog te besteden subsidies, bijdragen en sponsoring - 50.000
Nog te besteden eenmalige giften 3.440 3.553

3.440 93.553
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 25 juni 2016

2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015 2014
€ €

Subsidies, bijdragen en sponsoring

Sponsoring 50.000 50.000
Omzet diensten 3.853 -

53.853 50.000

Donaties

Donaties 25.709 5.058

Personeelskosten

Lonen en salarissen 47.657 -
Sociale lasten en pensioenlasten 4.831 -

52.488 -

Lonen en salarissen

Brutolonen 47.657 -

Gemiddeld aantal werknemers
op basis van een volledig dienstverband 0,46 -

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 4.831 -

Afschrijvingen 

Apparatuur 771 624

Overige personeelskosten

Studie- en opleidingskosten - 487

Activiteitskosten

Bijenkasten en toebehoren 13.033 7.544
Kleine aanschaf inventaris 5.858 1.119
Gereedschapskosten 2.970 2.832
Voer 263 1.169
Overige bedrijfskosten 93 -

22.217 12.664
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 25 juni 2016

2015 2014
€ €

Onderzoekskosten

Reis-en verblijfkosten 11.470 7.077
Kilometerkosten 2.611 4.429
Vrachtkosten 1.416 3.647
Relatiegeschenken 110 143
Werkkleding - 466
Literatuur 93 285

15.700 16.047

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 468 355
Porti 236 111
Telefoon- en faxkosten 801 811
Drukwerk - 45
Kosten automatisering 1.123 2.384
Overige kantoorkosten 37 21

2.665 3.727

Algemene kosten

Accountantskosten 1.250 380
Notariskosten - 666
Advieskosten - 1.463
Boete belastingdienst 100 -

1.350 2.509

Bestuurskosten
Presentie geld - -
Reiskosten - -
Vergaderkosten - -

- -

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -387 -248

Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten 387 248
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 25 juni 2016

Boxmeer, 25 juni 2016

de heer B.J.H. Fernhout de heer M. Gravendyck
Voorzitter

de heer R.A. Wildeman
Penningmeester

Vice voorzitter

de heer D.G.E. Goovaerts
Secretaris
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