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1 Bestuursverslag
Dit verslag bevat de jaarrekening van Stichting Louis Bolk Instituut, gevestigd in Bunnik.

1.1

Algemeen

Oprichting en doel
Stichting Louis Bolk Instituut
De Stichting voor Fenomenologische Natuurwetenschap is opgericht op 16 juni 1971. In
2004 is de naam gewijzigd in Stichting Louis Bolk Instituut. De Stichting heeft tot doel het
bevorderen van kennisontwikkeling en –overdracht op het terrein van de duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Drie schakels die sterk samenhangen en een integrale
aanpak vergen. De stichting werkt aan het versterken van natuurlijke systemen en processen, of dat nu een agrarisch gebied is, een bedrijf, een patiënt of een stadswijk. Dit doet
de Stichting samen met betrokkenen uit de praktijk (participatief). Er wordt gewerkt vanuit
een pionierspositie en vanuit samenhang door vraagstukken in een groter geheel te plaatsen (systeembenadering). Stichting Louis Bolk Instituut draagt concreet bij aan gezondheid
en vitaliteit, een veerkrachtig voedselsysteem, biodiversiteit, natuur en een duurzame leefomgeving.

1.2

Resultaatanalyse t.o.v. de begroting

Het Louis Bolk Instituut heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een positief resultaat van
€ 557.266,- voor vennootschapsbelasting (2019 € 796.920,-). Dit is € 178.466,- hoger dan begroot. Het hogere resultaat werd met name veroorzaakt door de hogere netto project- en
subsidiebaten dan begroot (€ 216.874,-) en de ontvangen loonkostensubsidie uit de WBSO
die hoger was dan begroot (€ 73.176,-). De hogere personeel gerelateerde kosten (€
66.500,- lager), de hogere overige bedrijfslasten (€ 33.778,-) en de hogere resultaatsuitkering aan medewerkers (€ 19.830,-), leiden daarentegen tot extra kosten ten opzichte van
de begroting.

Begroot resultaat 2020 voor VPB

4

378.800

Hogere netto project- en subsidiebaten
Hogere loonkostensubsidie WBSO
Lagere afschrijvingskosten
Hogere giften, baten uit fondsenwerving en overige baten
Lagere fin. baten/lasten en belastingen (excl. vbp)
Hogere resultaatsuitkering aan medewerkers
Hogere overige bedrijfslasten
Hogere lonen, salariskosten en sociale lasten

216.874
73.176
7.965
6.089
-5.530
-19.830
-33.778
-66.500

Werkelijk resultaat 2019 voor VPB

557.266
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1.3

Resultaatbestemming 2020

Het nettoresultaat van de Stichting Louis Bolk Instituut bedraagt € 557.266,- voor aftrek van
vennootschapsbelasting. In dit bedrag, is de 10% resultaatsuitkering aan medewerkers
voor VPB al verrekend. Hiervoor is een bedrag van € 61.919,- als verplichting opgenomen,
die na definitieve goedkeuring van de jaarrekening 2020 zal worden uitbetaald. Het nettoresultaat na vennootschapsbelasting is € 435.722,-.
Gezien de onzekerheid rond de economische ontwikkelingen na de coronacrisis, als de
onzekerheid rondom een heronderhandeling van de gehanteerde tariefvoering bij specifieke externe partijen, wordt een deel van het resultaat toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor innovatieprojecten en het grootste deel gereserveerd voor de continuïteitreserve. Het nettoresultaat van Stichting Louis Bolk Instituut over 2019 wordt als volgt
verwerkt:
VOORSTEL
Toevoeging aan de continuïteitsreserve

€

435.722

Toevoeging aan de bestemmingsreserve Innovatieprojecten

€

0

Totaal

€

435.722

1.4

Samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december 2020

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
Drs. P.L.B.A. van Geel, voorzitter (tot mei 2021)
Dhr. L.W. Lageweg
Dhr. A.J. Zwart
De Raad van bestuur werd in 2020 gevormd door Prof. Dr. Ing. Jan Willem Erisman en Klaas
Berkhof MA ad interim.

1.5

Activiteiten en beleid

Verslagjaar 2020
Het jaar 2020 was zeer succesvol voor het Louis Bolk Instituut. De robuuste organisatie is
overeind gebleven ondanks het vertrek van Jan Willem Erisman als bestuurder. Tijdens de
ad interim invulling van de bestuurdersfunctie door Klaas Berkhof is Ilse Geijzendorffer aangetrokken en als opvolger van Jan Willem Erisman is zij per 1 januari 2021 aangetreden.
Voor de uitgevoerde activiteiten verwijzen wij naar de publicatiedatabase op www.louisbolk.nl. Elk jaar wordt een jaarverslag uitgegeven met daarin een samenvatting van de
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belangrijkste activiteiten en samenhang tussen de activiteiten. Dit jaarverlag wordt eveneens gepubliceerd in de publictiedatabse op de website van het LBI.
Beleid ten aanzien van de financiële reserves
Het beleid ten aanzien van reservevorming is ongewijzigd gebleven. Dit beleid betreft het
vormen en respectievelijk handhaven van een bestemmingsreserve als buffer voor vaste
kosten met een omvang ter grootte van de totale vaste lasten over 3 maanden.
Echter, op dit moment heeft het Louis Bolk Instituut te maken met behoorlijke onzekerheid
betreffende de tarifering in (al dan niet indirect) door het ministerie van LNV gefinancierde
projecten. Deze onzekerheid kan belangrijke financiële gevolgen voor het Louis Bolk Intituut hebben. Het uiteindelijke resultaat van deze discussie en de inherente gevolgen zijn
op dit moment nog niet geheel te overzien. Vanwege deze onzekerheid is besloten de
continuïteitsreserve te laten stijgen tot boven de vastgestelde norm.
In aanvulling op dit bedrag kan er sprake zijn specifieke bestemmingsreserves voor bepaalde doeleinden. Innovatie(projecten) zijn vanuit de stichting sinds 2018 de voornaamste bestemmingsreserve.
De totale reserve na verwerking van resultaat 2020 bedraagt € 2.150.440,- en bestaat uit 3
onderdelen:
1. De specifieke reserve voor innovatieprojecten. De reserve bedroeg begin 2020 €
400.000,-. In 2020 is € 127.007 aan de reserve onttrokken vanwege reeds gemaakte
kosten aan innovatieprojecten. Van het positieve resultaat in 2020 wordt € 127.007,toegevoegd aan de reserve innovatieprojecten die daarmee € 400.000,- bedraagt.
2. De continuïteitsreserve zou vanuit het beleid € 1.032.720,- moeten bedragen en
wordt berekend als 3 maanden van de totale vaste lasten, ofwel 25% van de vaste
kosten in de jaarbegroting 2021 zijnde € 4.130.878,- wat resulteert in een bedrag van
€ 1.032.720,-.
3. Er vind in verband met de onzekere effecten van de tariferingsdiscussie met het ministerie van LNV een tijdelijke ophoging van de continuïteitsreserve plaats. Dit resulteert na de extra toevoeging in 2020 van € 435.722 tot een totale extra toevoeging
aan de continuïteitsreserve van € 717.629-. Als er meer bekend is over het effect op
het instituut en definitief is vastgesteld dat het bedrag, of een deel ervan, niet nodig
is voor dit doel, zal een andere bestemming voor dit bedrag worden gevonden passend bij de aard van het instituut.
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat volgens de onderstaande opstelling te verwerken:
6
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Stichting Louis Bolk Instituut

Stand
Ultimo 2019

Stichtingskapitaal

91
91

Algemene reserve
Continuiteitsreserve

1.314.627
1.314.627

Bestemmingsreserve
Reserve Innovatieprojecten

Vermogen Louis Bolk Instituut

1.6

Mutatie
2020
-

435.722
435.722

400.000
400.000
1.714.718

Stand
Ultimo 2020

435.722

91
91

1.750.349
1.750.349

400.000
400.000
2.150.440

Ontwikkelingen en Begroting 2021

Verkorte Begroting 2021
De begoting voor 2021 gaat uit van een stabilisering van de baten en een stijging van
met name de personele lasten, waarmee werkdruk wordt verminderd en de organisatie
verder zal worden geproffesionaliseerd.

Werkelijk
2020

Begroot
2021

Som der baten

4.321.963

4.322.528

Som der lasten

3.759.167

4.095.943

562.796

226.585

-5.530

-100

Resultaat bedrijfsuitoefening voor belastingen

557.266

226.485

Belastingen

121.544

37.370

Netto resultaat na belastingen

435.722

189.115

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
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Toekomstvisie, ontwikkelingen 2021
De inhoudelijke ontwikkeling, de externe positionering en de professionalisering die het
Louis Bolk heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren, zijn samengekomen in een uitstekende uitgangspositie voor het Instituut. Wij zijn als kennispartner zichtbaar op belangrijke
thema’s in politieke en maatschappelijke discussies rondom transities richting duurzame
landbouw en, in iets mindere mate, voeding. In KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren)
wordt door zowel beleids- als ketenpartijen potentie gezien, terwijl een gezonde bodem
nog steeds centraal staat in de verduurzamingsagenda. Vanuit het Europese beleidsveld
is een beweging gaande om de biologische sector een duw in de rug te geven en op
nationaal niveau werkt het Louis Bolk samen om een nationale kennisagenda van de
grond te krijgen met partijen zoals Bionext, WUR, CLM en de BioAcademy.
Reguliere publieke projecten zijn de grootste geldstroom voor het LBI en juist daar wordt
op korte termijn een impact verwacht van het huidige bestedingsregime voor Corona
maatregelen. Onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord zijn gestart, waarbij een
nadruk wordt verwacht op de verduurzaming van de landbouwsector met regionale specificaties. De verwachting is dus dat er in 2021/2022 een aantal vertrouwde geldstromen
zullen opdrogen, terwijl er een aantal nieuwe mogelijkheden zich voorgaan doen. Op een
aantal van deze nieuwe mogelijkheden wordt door het LBI nu ingezet (bijvoorbeeld GLB
pilots, teelten onder zonnepanelen, KPIs), alleen of in samenwerkingen met andere partijen (zoals CLM, WUR, provincies).
Corona zal in 2021 nog wel een grote impact hebben in de mate waarop strategische
punten gezamenlijk opgepakt kunnen worden in de organisatie. De nadruk zal liggen ambitieniveau voor de toekomst. Onze goede financiële positie en werkvoorraad maakt het
bij uitstek mogelijk om op de innovatie in te zetten waar behoefte aan is en de capaciteitsbehoefte daarbij te ondersteunen.
Bunnik, 29 april 2021
Dr. Ir. Ilse R Geijzendorffer
Directeur/Bestuurder
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2 Jaarrekening
Balans per 31 december 2020
(na resultaatsbestemming)
Activa
(in euro’s)

2020

Vaste activa
Materiële vaste activa (1)
Financiële vaste activa (2)

Vlottende activa
Voorraad (3)
Onderhanden projecten (4)
Vorderingen (5)
Liquide middelen (6)

Totaal activa

2019

295.749
2.558
298.307

82.523
2.527
85.050

2.590
183.550
1.299.232
1.616.180
3.101.552

1.725
1.163.347
907.461
2.186.234
4.258.767

3.399.859

4.343.817

Passiva
(in euro’s)

2020

2019

Eigen vermogen (7)
Stichtingskapitaal
Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Totaal eigen vermogen

91
1.750.349
400.000
2.150.440

91
1.314.627
400.000
1.714.718

Kortlopende schulden (8)

1.249.419

2.629.099

Totaal passiva

3.399.859

4.343.817
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Staat van baten en lasten
(in euro’s)
Werkelijk
2020

Begroot
2020

Werkelijk
2019

6.610.966
-2.296.092
4.314.874

5.098.000
-1.000.000
4.098.000

6.012.507
-1.775.127
4.237.380

Baten uit fondsenwerving
Giften en overige baten (9)
Som der baten

895
6.194
4.321.963

1.000
4.099.000

2.198
17.531
4.257.109

Lonen en salarissen (10)
Sociale lasten (10)
Afschrijvingen op
materiële vaste activa (11)
Overige bedrijfslasten (12)
Som der lasten

2.826.240
450.691

2.812.327
451.450

2.591.869
410.552

22.533
459.703
3.759.167

30.498
425.925
3.720.200

18.786
437.710
3.458.917

562.796

378.800

798.192

Project- en subsidiebaten
Ingekochte projectkosten
Netto project- en subsidiebaten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

-5.530

Resultaat bedrijfsuitoefening voor belastingen

557.266

378.800

796.920

Belastingen

121.544

77.733

184.278

Netto resultaat na belastingen

435.722

301.067

612.642

Resultaatverdeling (voorstel):
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve Innovatieprojecten
Bestemmingsreserve Herhuisvesting

435.722

435.722
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-1.272
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening
Algemeen
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
640 ‘Organisaties zonder winststreven’. 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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.
De jaarrekening is opgemaakt op 29 april 2021.
Stichting Louis Bolk Instituut (geregistreerd onder KvK-nummer 41197208) is feitelijk gevestigd op de Kosterijland 3-5 te Bunnik.

Continuïteit Corona
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de stichting. Echter, als gevolg van de uitbraak van het
coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en
mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële
gevolgen voor organisaties in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te
overzien. De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling van de omzet, het resultaat en daarmee het vermogen van Stichting Louis Bolk Instituut.

Valuta-omrekening
De jaarrekening luidt in Euro’s, hetgeen de functionele en presentatievaluta is.
transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers op transactiedatum.
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire
posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de staat van baten en lasten.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur met
uitzondering van de grond, waarop niet wordt afgeschreven. Over het het aangekochte
gebouw zal na het gereedkomen van het meerwerk worden afgeschreven tot aan de
WOZ-waarde. De afschrijvingen worden naar tijdsgelang, volgens de lineaire methode
vanaf het moment van ingebruikneming van het actief, berekend over de aanschafwaarde.

Financiële vaste activa
Effecten
De effecten onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

Voorraad
Voorraad betreft de voorraad boeken “Bodemsignalen voor Grasland”, die zijn ingekocht
om ze vervolgens met een marge te verkopen. De ultimo 2019 aanwezige boeken zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijs.

Onderhanden projecten
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met
verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten,
de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar
zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen
worden toegerekend.
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden
als opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op
basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte
totale projectkosten/inspectie van het uitgevoerde deel van het project/de voltooiing
van een fysiek onderscheidbaar projectonderdeel.

12
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Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde
kostprijs zijn doorgaans gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De
omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum
af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Pensioenen
De toegezegde-bijdrageregelingen zijn ondergebracht bij een levensverzekeringsmaatschappij. Dit houdt in dat onderneming enkel de verplichting heeft de overeengekomen
bijdragen aan de verzekeringsmaatschappij te betalen. Het actuariële risico ligt volledig
bij de verzekeringsmaatschappij. De verschuldigde bijdragen worden rechtstreeks in de
winst-en-verliesrekening verwerkt. De nog te betalen en terug te ontvangen bijdragen
worden opgenomen onder de kortlopende schulden respectievelijk vorderingen.
Schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Jaarrapport 2020 – Stichting Louis Bolk Instituut
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Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat
van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen
de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover
de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Opbrengsten
Project- en subsidiebaten
Onder subsidies zijn te verstaan bijdragen die door de verstrekker afhankelijk zijn gesteld
van de uitvoeringskosten, dan wel afhangen van een door de organisatie geleverde prestatie. Een voorbeeld van veel voorkomende subsidies is: subsidies voor prestaties, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek.

Verlenen van diensten
Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden geschat en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is, wordt de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichtte prestaties.

Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden
voor het opnemen van voorzieningen.

14
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Toelichting op de balans
Materiële vaste activa (1)
Gebouwen Computers

Inventaris en
machines

Presentatiemateriaal

Totaal
2020

Boekwaarde per 1 januari
Bij: Investeringen
Af: Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

10.896
225.795
1.348
235.343

28.615
8.140
10.212
26.543

41.335
10.381
30.954

1.675
1.825
591
2.909

82.521
235.760
22.532
295.749

Cumulatieve aanschafwaarde 1 januari
(Des)investering cum. aanschafwaarde
Cum. aanschafwaarde 31 december

13.480
225.795
239.275

93.705
8.140
101.845

66.064
66.064

5.062
1.825
6.887

178.311
235.760
414.071

2.584
1.348
3.932

65.090
10.212
75.302

24.729
10.381
35.110

3.387
591
3.978

95.790
22.532
118.322

235.343

26.543

30.954

2.909

295.749

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari
Mutatie cum. afschrijvingen
Cumulatieve afschrijvingen 31 december
Boekwaarde per 31 december

Financiële vaste activa (2)

31-12-2020

Effecten
30,45 (30,45) certificaten van aandelen Triodosbank à € 84 (€ 83)

31-12-2019

2.558

2.527

2.558

2.527

Boekwaarde per 31 december
31-12-2020

31-12-2019

Voorraad (3)

2.590

1.725

Boekwaarde per 31 december

2.590

1.725

Onderhanden projecten (4)

31-12-2020

Onderhanden projecten, gemaakte kosten
Onderhanden projecten, vooruitontvangen
Onderhanden projecten, per saldo
Voorziening voor projectverliezen
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1.750.509
-1.443.888
306.621
-123.071
183.550

31-12-2019
2.762.673
-1.453.725
1.308.948
-145.601
1.163.347
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Vorderingen (5)

31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren
Voorziening inzake dubieuze debiteuren
Geldlening aanvragers projecten
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen

627.088
-17.095
642.062
32.319
14.858
1.299.232

Liquide middelen (6)

31-12-2020 31-12-2019

Bank
Kas

1.615.358
822
1.616.180

Eigen vermogen (7)

Stand per
31-12-2020

Stichtingskapitaal LBI

Algemene reserve
Continuiteitsreserve

Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve Innovatieprojecten

Totaal eigen vermogen

Kortlopende schulden (8)

Mutaties
2020

2.185.401
833
2.186.234

Mutaties
31-12-2019

91
91

-

91
91

1.750.349
1.750.349

435.722
435.722

1.314.627
1.314.627

400.000
400.000

-

400.000
400.000

2.150.440

435.722

1.714.718

31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen en overuren
Vennootschapsbelasting
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697.309
-23.556
172.462
33.475
27.771
907.461

692.007
111.022
1.544
182.528
114.920
69.378
78.020
1.249.419
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773.104
147.574
1.166.424
173.982
110.155
74.023
183.837
2.629.099

Bankgarantie
Op 1 augustus 2017 is een garantstelling ter hoogte van € 23.138,- afgegeven ten behoeve van
de huur van het pand aan de Kosterijland te Bunnik. De overige liquide middelen staan ter vrije
beschikking van de stichting.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en regelingen
Leaseverplichting
De stichting heeft leasecontracten afgesloten voor drie auto’s. De gemiddelde looptijd
bedraagt 16 maanden. De verplichting voor 2021 bedraagt € 18.189,-.
Aanpassingen pand
Op 17 september 2020 is een verplichting aangegaan ten behoeve van het realiseren van de
afbouw van de opslagruimte in Bunnik. Het te nog betalen bedrag is € 36.794,50.
Huur
Op 1 augustus 2017 is een huurovereenkomst aangegaan met een looptijd tot en met 31 juli
2027. De aanvangshuurprijs, is vanwege de huur van extra ruimtes op 1 augustus 2018 verhoogt
tot € 77.426,- per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Toekomstige opbrengsten
Bij de verkoop van de activiteiten van AE/LBI is met de koper overeengekomen, dat een deel
van de koopprijs zal bestaan uit een aandeel (1/3e) in de toekomstige positieve netto
resultaten van deze activiteiten tot een maximum bedrag van € 75.000,-. In de boekjaren 2015
en 2017 is hiervan totaal € 36.016,33 gerealiseerd.
In 2020 heeft de stichting een nog te effectueren nalatenschap beneficiair aanvaard, met als
voorwaarde dat zij in 5 jaar het verkregen vermogen plus de jaarlijkse rendementen in
overeenstemming met haar doelstelling moet besteden. Het hiermee samenhangende bedrag
is geschat op € 85.000,-.
Coronavirus (COVID-19)
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de stichting. Echter, als gevolg van de uitbraak van het
coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen
om de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke
maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor
organisaties in Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De door de
Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling van
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Giften en overige baten (9)

2020

2019

Gift
Verkoop publicaties
Handling Fee Administratie
Winstuitkering Agro Eco
Diverse baten

2.348
112
539

575
544

3.195
6.194

16.412
17.531

Personeelslasten (10)

2020

2019

2.326.138
141.551
55.697
-26.758
73.950
255.662
2.826.240

2.201.704
138.719
53.231
-21.628
55.882
163.961
2.591.869

417.417
33.274

382.377
28.175

450.691

410.552

3.276.931

3.002.421

Bruto salarissen
Pensioenpremie
Reiskosten woon/werk
Lease auto
Ontvangen ziekengeld
Overige personeelskosten
Uitzendkrachten en dienstverlening derden
Totaal lonen en salarissen
Sociale lasten
Ziekteverzuimverz. en aanvullende WIA verzekering
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering
Totaal sociale lasten
Totale personeelskosten

Er waren in 2020 gemiddeld 48 personeelsleden (39,7 fte) in dienst van de stichting
tegenover 47 personeelsleden (37,3 fte) in 2019

Afschrijvingen op materiële vaste activa (11)
Gebouwen
Computers
Inventaris en machines
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2020

2019

1.348
10.212
10.973
22.533

1.348
6.738
10.700
18.786

Overige bedrijfslasten (12)
Huur
Herhuisvesting
Energiekosten
Overige huisvestingkosten
Publiciteitskosten
Bestuurskosten
Autokosten
Kantoorkosten
Diverse algemene kosten
Niet verrekenbare BTW op inkoopfacturen
Diverse lasten

2020

2019

91.569

90.587

26.725
5.491
70.014
12.306
9.539
134.478
72.109
37.472

40.997
5.048
25.193
12.265
5.181
155.942
69.309
33.188

459.703

437.710

3 Overige gegevens
Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
De stichting kent één natuurlijk bestuurder, om deze reden wordt gebruik gemaakt van de
vrijstelling volgens RJ 640.425 waarin bepaald is dat geen beloningen van bestuurders vermeld hoeven te worden indien de beloning tot één natuurlijk persoon herleid kan worden.
De Raad van Toezicht heeft – in totaal – in het verslagjaar 2020 een vergoeding van €
12.306,- ontvangen, tegenover een bedrag van € 12.265,- in 2019.
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Accountantsverklaring
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