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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân

Labadistendyk 2

8637 VJ  WIUWERT

Referentie: 10110 Dronryp, 30 juni 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert is door ons samengesteld op

basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de

staat van baten en lasten over 2020 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 hoofdstuk C2 van de RJk, die uitgegeven zijn

door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 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. 

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2020 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

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 Agrarische Natuurfondsen Fryslân.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

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 dan ook ervan 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.
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Per balansdatum wordt het dagelijks bestuur gevormd door voorzitter R.H. Algra, secretaris E.J. de Boer,

M. Hoekstra en penningmeester D.H. de Boer.

Blijkens de akte d.d. 27-12-2017 werd de Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân per genoemde datum

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70408319.

De Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân stelt zich ten doel het verbeteren van de weidevogelstand in

Fryslân, het behoudt van cultuurhistorisch grasland, het verbeteren van de weidevogelbiotoop en het

ondersteunen van agrarisch natuurbeheer. 
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

1.3  Vergelijking saldo baten en lasten

€ % € %

Baten 209.015 100,0% 68.053 100,0%

Netto-baten 209.015 100,0% 68.053 100,0%

Besteed aan doelstellingen 28.726 13,7% 16.897 24,8%

Wervingskosten 20.236 9,7% 5.378 7,9%

Kosten van beheer en administratie 17.934 8,6% 2.877 4,2%

Som der lasten 66.896 32,0% 25.152 36,9%

Saldo voor financiële baten en lasten 142.119 68,0% 42.901 63,1%

Rentelasten en soortgelijke lasten -119 -0,1% -120 -0,2%

Saldo financiële baten en lasten -119 -0,1% -120 -0,2%

Saldo baten en lasten 142.000 67,9% 42.781 62,9%

2020 2019

Ter analyse van het saldo van baten en lasten van de stichting verstrekken wij u de onderstaande

opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

1.3  Vergelijking saldo baten en lasten

€ €

Het saldo baten en lasten is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 140.962

Daling van:
Rentelasten en soortgelijke lasten 1

140.963

Het saldo baten en lasten is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Besteed aan doelstellingen 11.829

Wervingskosten 14.858

Kosten van beheer en administratie 15.057

41.744

Stijging saldo baten en lasten 99.219

Het saldo baten en lasten 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 99.219. De ontwikkeling van het

saldo baten en lasten 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 5.459 -

Liquide middelen 328.976 61.690

Totaal vlottende activa 334.435 61.690

Kortlopende schulden 100.508 19.210

Werkkapitaal 233.927 42.480

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 25.353 -

25.353 -

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 259.280 42.480

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 184.480 42.480

Langlopende schulden 74.800 -

259.280 42.480

Hoogachtend,

Thoracc Adviseurs en Accountants

G.F. van der Schaar
Accountant-Administratieconsulent

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

31 december 201931 december 2020

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019

gestegen met € 191.447.

 - 8 -



      Holpaed 16a | 9035 AG Dronryp | Telefoon 0517-820280 
www.thoracc.frl | info@thoracc.frl | IBAN: NL33ABNA0563049464 | KvK Leeuwarden 1145264 | BTW NL001462781B78

ADVISEURS & ACCOUNTANTS

2. JAARREKENING
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Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na bestemming saldo van baten en lasten)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Grond en terreinen 1 -

Gebouwen 25.352 -

25.353 -

Vlottende activa

Vorderingen 
Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 5.459 -

5.459 -

Liquide middelen 328.976 61.690

Totaal activazijde 359.788 61.690

31 december 2020 31 december 2019

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 30 juni 2021
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na bestemming saldo van baten en lasten)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 184.480 42.480

184.480 42.480

Langlopende schulden

Leningen 74.800 -

74.800 -

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 6.649 19.210

Overige schulden 2.780 -

Overlopende passiva 91.079 -

100.508 19.210

Totaal passivazijde 359.788 61.690

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Agrarische natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

2.2 Staat van baten en lasten over 2020
Realisatie Realisatie Verschil

2020 2019
€ € €

Baten

Giften particulieren 80.143 18.803 61.340
Baten van particulieren 80.143 18.803 61.340

Giften / schenkingen bedrijfsleven 31.015 25.000      6.015
Baten van bedrijven 31.015 25.000      6.015

Opbrengst subsidies 20.000 24.250      -4.250
Baten van subsidies van overheden 20.000 24.250      -4.250

Giften  / schenkingen 77.857 - 77.857
Baten van andere organisaties zonder 
winststreven 77.857 - 77.857

Totaal netto-baten 209.015 68.053 140.962

Lasten

Besteed aan doelstellingen 28.726 16.897 11.829
Wervingskosten 20.236 5.378 14.858
Kosten van beheer en administratie 17.934 2.877 15.057

Totaal lasten 66.896 25.152 41.744

Saldo voor financiële baten en lasten 142.119 42.901 99.218

Saldo financiële baten en lasten 119 120 -1

Saldo baten en lasten 142.000 42.781 99.219
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Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

2.3  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende

toelichting.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met hoofdstuk C2 van de RJk, die uitgegeven zijn door de

Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkijgings- of vervaardigingsprijs. Indien

geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

De activiteiten van Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân, statutair gevestigd te Wiuwert, bestaan

voornamelijk uit:

- Het verbeteren van de weidevogelstand in Fryslân, het behoudt van cultuurhistorisch grasland, het

verbeteren van de weidevogelbiotoop en het ondersteunen van agrarisch natuurbeheer.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Labadistendyk 2 te Wiuwert.

Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân, statutair gevestigd te Wiuwert is ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel onder dossiernummer 70408319.
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Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

2.3  Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Netto-baten

Overheidssubsidies

Lasten

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de

gesubsidieerde lasten zijn gemaakt of baten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort

zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde

prestaties en de lasten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord

in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Onder netto-baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende

diensten onder aftrek van kortingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten

die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij

eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder

aftrek van transactiekosten.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en

verliesrekening als interestlast verwerkt.
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Grond en 

terreinen

Gebouwen

€ €

Investeringen 144.293 25.352

Opbrengsten subsidies & donaties -144.292 -

Mutaties 2020 1 25.352

Aanschafwaarde 1 25.352

Boekwaarde per 31 december 1 25.352

Grond en terreinen 0 %

Gebouwen 0-10 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 5.459 -

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Liquide middelen

Rekening courant Rabobank .053 328.976 61.690

In december 2020 is grond aangekocht voor € 144.293 (3,2 HA), welke is betaald uit de bijdragen voor de

adoptie van de grond en subsidie provincie Fyrslân, waardoor er een boekwaarde voor de grond overblijft

van 1.

Afschrijvingspercentages:
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020 2019

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 42.480 -301

Uit voorstel resultaatbestemming 142.000 42.781

Stand per 31 december 184.480 42.480

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Leningen

Lening aankoop grond 74.800 -

2020 2019

€ €

Lening aankoop grond
Hoofdsom 93.500 -

Aflossing voorgaande boekjaren - -

Stand per 1 januari 93.500 -

Aflossing -18.700 -

Stand per 31 december 74.800 -

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige schuld
Stand per 1 januari - 25.000

Lening B.F.V.W. - -25.000

Stand per 31 december - -

Het ingehouden deel van het saldo baten en lasten over 2020 bedraagt € 142.000.

De aflossingsverplichting, over 5 jaar, wordt voldaan middels schenking
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Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

2.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

Handelscrediteuren

Crediteuren 6.649 19.210

Overige schulden

Nog te betalen kosten 2.780 -

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen inzake adoptie grond Murk 91.079 -
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ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân te Wiuwert

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Baten

Subsidies Provincie - 24.250

Giften particulier 80.143 18.803

Giften bedrijven 12.315 25.000

Giften organisaties zonder winststreven 77.857 -

Subsidies Gemeenten 20.000 -

Periodieke schenking 18.700 -

209.015 68.053

Besteed aan doelstellingen

Kosten bij project Murk - 1.867

Vrijwilligersvergoeding 2.294 15.030

Kosten advertenties P.R. 26.432 -

28.726 16.897

Wervingskosten

Reclame- en advertentiekosten 11.553 605

Drukwerk 340 4.773

Kosten subsidie verwerving 3.653 -

Advieskosten fiscalisten/rentmeesters 4.690 -

20.236 5.378

Kosten van beheer en administratie

Kosten inlenen arbeid 15.785 1.700

Bestuurskosten 748 201

Kosten keurmerken - 250

Zakelijke verzekeringen 363 726

Contributies en abonnementen 250 -

Kantoorkosten 191 -

Overige personeelskosten 597 -

17.934 2.877

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie 119 120
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