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

Onze ref: BV/MN/101057

Geacht bestuur, 

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de samenstelling van de jaarrekening 2019 van Stichting Arista
Bee Research te Boxmeer.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Arista Bee Research te Boxmeer is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de
staat van baten en lasten over 2019 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
overeenstemming 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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Wijchen, 26 januari 2021

Stolwijk Philipsen

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.

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: Prof. J.J.M. van Alphen
Vice-voorzitter: de heer M. Gravendyck
Penningmeester: de heer M. van den Dries
Secretaris: de heer D.G.E. Goovaerts
Algemeen lid: de heer R.A. Wildeman
Fondsenwervering & public relation: H. Jansen

101057 3



Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 26 januari 2021

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 
Apparatuur 26.628 6.940

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Handelsdebiteuren 7.344 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

2 
2.562 698

Leningen u/g 3 15.000 -
Overige vorderingen en overlopende
activa - 185

24.906 883

Liquide middelen 4 40.718 160.136

Totaal activazijde 92.252 167.959
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 26 januari 2021

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal - -
Besteedbaar vermogen 5 29.004 22.665

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

6 
9.596 14.370

Overige schulden en overlopende
passiva

7 
53.652 130.924

63.248 145.294

Totaal passivazijde 92.252 167.959
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 26 januari 2021

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

2019 2018
€ € € €

Subsidies, sponsoring en bijdragen 8 130.115 107.684
Donaties 9 234.664 129.999

Totaal baten 364.779 237.683

Personeelskosten 10 260.482 167.262
Afschrijvingen 11 4.347 1.674
Huisvestingskosten 12 16.893 12.429
Activiteitskosten 13 51.583 18.967
Onderzoekskosten 14 19.462 14.991
Kantoorkosten 15 4.763 9.316
Algemene kosten 16 2.011 1.437
Overige baten en lasten 17 -1.944 -

Som der bedrijfslasten 357.597 226.076

Bedrijfsresultaat 7.182 11.607

Rentelasten en soortgelijke kosten 18 -843 -676

Resultaat voor belastingen 6.339 10.931

Belastingen - -

Resultaat na belastingen 6.339 10.931

Bestemming exploitatieresultaat
- toevoeging aan de bestemmingsfondsen -              -
- toevoeging aan de bestemmingsreserves -         -
- toevoeging/onttrekking aan besteedbaar vermogen                 6.339                               10.931
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 26 januari 2021

2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019 

2019 2018
€ € € €

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Saldo van baten en lasten 7.182 11.607

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 4.347 1.674

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen -24.023 418
Mutatie overige schulden -82.046 130.290

-106.069 130.708

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -94.540 143.989

Rentelasten en soortgelijke kosten 18  -843 -676

Kasstroom uit operationele
activiteiten -95.383 143.313

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1  -24.035 -6.861

Mutatie geldmiddelen -119.418 136.452

Verloop mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 160.136 23.684
Toename (afname) van geldmiddelen -119.418 136.452

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 40.718 160.136
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 26 januari 2021

2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de onderneming 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Arista Bee Research is feitelijk gevestigd op Nachtegaal 2, 5831 WL te Boxmeer Nederland, is
statutair gevestigd in Boxmeer en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 59390484.

Algemene toelichting 

Informatieverschaffing over continuïteit 

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft
voor de stichting in 2020 nog niet geresulteerd in een forse omzetdaling en toename van additionele
kosten, maar het bestuur verwacht dat dit in 2021 wel het geval zal . Het bestuur heeft deze situatie
onderkend en heeft maatregelen genomen om deze situatie het hoofd te bieden. Deze maatregelen
zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de activiteiten. Derhalve
is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven van de Raad voor
de Jaarverslaggeving (RJ 640). De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

De waardering van activa en verplichtingen en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten

Grondslagen 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten en na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaat uit de kas. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het
algemeen gelijk is aan de nominale waarde.
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 26 januari 2021

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

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. 

Omzetverantwoording 

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.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

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

Rentelasten en soortgelijke kosten 

De rentelasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentelasten en bijbehorende
kosten van alle verstrekte leningen en aangegane financieringen, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende verplichtingen.

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

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

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente, ontvangen dividenden en belastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 26 januari 2021

2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

1  MATERIËLE VASTE ACTIVA

Apparatuur
€

Stand per 1 januari 2019
Aanschafwaarde 12.107
Cumulatieve afschrijvingen -5.167

Boekwaarde per 1 januari 2019 6.940

Mutaties boekjaar 
Investeringen 24.035
Afschrijvingen -4.347

Saldo mutaties 19.688

Stand per 31 december 2019
Aanschafwaarde 36.142
Cumulatieve afschrijvingen -9.514

Boekwaarde per
31 december 2019 26.628

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

2019 2018
€ €

2  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 2.562 698

3  Leningen u/g

Lening u/g Arista Bee Research Belgium ASBL 15.000 -

Arista Bee Research Belgium ASBL leent per 20 september 2019 een bedrag ad € 15.000 van Stichting
Ariste Bee Research. Dit bedrag is in vier gelijke bedragen uitbetaald in vier maanden. 
De lening zal gedurende de periode tot 1 januari 2020 renteloos zijn. 

De lening is verstrekt, omdat Arista Bee Research Belgium ASBL tijdelijk geen subsidie ontvangt van
de regering in Wallonië. Hierdoor dreigt Arista Bee Research Belgium ASBL een liquiditeitstekort te
hebben. 
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 26 januari 2021

2019 2018
€ €

4  LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank rekening-courant 39.620 159.368
PayPal 1.098 768

40.718 160.136

EIGEN VERMOGEN

5  Besteedbaar vermogen 

Stand per 1 januari 22.665 11.734
Resultaatbestemming boekjaar 6.339 10.931

Stand per 31 december 29.004 22.665

KORTLOPENDE SCHULDEN

6  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen 9.596 14.370

7  Overige schulden en overlopende
passiva

Vooruitontvangen subsidies 25.000 110.000
Nog te besteden eenmalige giften 596 924
Reservering onderhoudskosten 20.000 20.000
Schade uitkering 8.056 -

53.652 130.924

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 
De stichting is een huurverplichting aangegaan ad € 21.000 voor een pand aan de Liefkeshoek 10, 5433
KK te Katwijk. De resterende looptijd van de huurverplichting is per 31 december 2019 3 maanden.

Looptijd binnen 1 jaar:          € 4.200
Looptijd tussen 1 en 5 jaar:   € 0

Na afloop van deze termijn zal de huurverplichting worden omgezet in een huurverplichting voor
onbepaalde tijd.

De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.
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Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 26 januari 2021

2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018
€ €

8  Subsidies, sponsoring en bijdragen 

Sponsoring 4.300 48.630
Omzet diensten 14.764 3.324
Subsidie 111.051 55.730

130.115 107.684

9  Donaties

Donaties 234.664 129.999

10  Personeelskosten

Lonen 226.133 148.689
Sociale lasten 30.616 17.691
Overige personeelskosten 3.733 882

260.482 167.262

Gemiddeld aantal werknemers 3,06 1,65

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk 3.266 915
Overige personeelskosten 467 -33

3.733 882

11  Afschrijvingen 

Apparatuur 4.347 1.674

12  Huisvestingskosten

Huur 16.800 12.300
Overige 93 129

16.893 12.429

13  Activiteitskosten

Aanschaf inventaris 14.763 8.339
Gereedschapskosten 2.333 2.703
Bijenkasten en toebehoren 17.709 7.054
Voer 1.778 521
Raszuivere koninginnen 15.000 -
Overige bedrijfskosten - 350

51.583 18.967

101057 12



Stichting Arista Bee Research
gevestigd te Boxmeer

behorend bij rapport d.d. 26 januari 2021

2019 2018
€ €

14  Onderzoekskosten

Reis-en verblijfkosten 11.350 10.977
Kilometerkosten 7.394 2.468
Beurskosten 31 1.149
Relatiegeschenken 205 397
Vrachtkosten 169 -
Werkkleding 313 -

19.462 14.991

15  Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 643 3.977
Telefoon- en portikosten 1.010 813
Computerkosten 3.110 4.526

4.763 9.316

16  Algemene kosten

Accountantskosten 1.796 1.250
Boete belastingdienst 215 187

2.011 1.437

17  Overige baten en lasten

Schade uitkering -1.944 -

18  Rentelasten en soortgelijke kosten

Overige rentelasten 843 676

Boxmeer, 26 januari 2021

Stichting Arista Bee Research

Prof J.J.M. van Alphen de heer M. van den Dries de heer D.G.E. Goovaerts
Voorzitter Penningmeester Secretaris
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