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                  Jaarrekening
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

          31 december 2021           31 december 2020
Activa € € € €
Vaste activa
Materële vaste activa A 4.799.092        3.630.630        
Financiële vaste activa B 210.294-           4.389.706        

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa C 1.428.163        779.717
Liquide middelen D 4.306.512 5.734.674 2.119.876 2.899.593

Totaal activa 10.323.472 10.919.929

 

          31 december 2021           31 december 2020
Passiva € € € €

Reserve en fondsen     
herwaarderingsreserves E 2.873.436        2.873.436        
bestemmingsreserve F 2.640.000        2.640.000        
overige reserves G 3.946.016        4.997.147        

  9.459.452  10.510.583

Kortlopende schulden en overlopende passiva H 864.020 409.346
   
Totaal passiva 10.323.472 10.919.929
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

 2021 2020
 € €

Baten I 175.447 53.971

Netto-omzet
Netto-omzet J 792.858 1.858.854
Inkoopwaarde van de omzet -38.696 -315.723
Brutowinst 754.162 1.543.131

929.609 1.597.102
Lasten
Besteed aan doelstellingen K 1.663.851 1.243.641
Wervingskosten L 146.067 183.209
Kosten beheer en administratie M 5.846 16.582
Afschrijvingen N 153.574 0

1.969.338 1.443.432
-1.039.729 153.670

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 0
Rentelasten en soortgelijke kosten -11.402 -2.610
Financiele baten en lasten -11.402 -2.610

Resultaat deelnemingen O -                870.585        

Netto resultaat -1.051.130 1.021.645

Toevoeging/onttrekking aan:
bestemmingreserves -                500.000        
herwaarderingsreserves -                84.499          
overige reserves 1.051.130-     437.146        

1.051.130-     1.021.645     
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Doel van de stichting
De stichting heeft ten doel het beschermen en in stand houden van de in het wild en de vrije natuur 
levende soortgenoten van de in Ouwehands Dierenpark te Rhenen levende dieren, en voorts al 
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (financieel) ondersteunen van 
projecten, waar ook ter wereld, die tot het doel van de stichting kunnen leiden, alsmede alle andere 
middelen die tot het doel van de stichting kunnen leiden.

Verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn Fondsenwervende instellingen.
De stichting heeft over 2019 geen begroting opgesteld. Om deze reden kunnen deze cijfers derhalve 
niet vermeld worden.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 
nodig dat het bestuur van Ouwehand Zoo Foundation zich over verschillende zaken een oordeel 
vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Activa

Algemeen
De grondslagen van de waardering van de activa en de passiva zijn hierna uiteengezet bij de 
toelichting op de afzonderlijke balansrubrieken; voor zover niet anders is vermeld, geschiedt de 
waardering tegen nominale waarde.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden 
uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde doch niet lager dan nihil. 
Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekening 
houdend met een voorziening voor waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Passiva

Herwaarderingsreserve
betrekking tot het resultaat van deelnemingen is conform de wettelijke vereisten een 
herwaarderingsrexerve gevormd.
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Bestemmingsreserve
In het kader van de komst van de reuzenpanda's naar Nederland zal de Stichting jaarlijks 1 miljoen 
Dollar doneren aan Natuurbeschermingsactiviteiten in China ter behoud van de reuzenpanda in het 
wild. Indien er een pandajong wordt geboren in Ouwehands Dierenpark zal er nog een extra 
eenmalige donatie gedaan worden van € 600.000. Om deze donaties te kunnen blijven doen wil het 
bestuur een reserve opbouwen. 

Overge reserves
Het restant van het jaarresultaat na dotatie aan de herwaarderingsreserve en de bestemmingsreserve 
wordt aan de overige reserves toegevoegd.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde en hebben een looptijd korter dan 1 
jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten 
worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die 
hun oorsprong vinden voor het eind van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto omzet
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van 
het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Inkoopwaarde van de omzet
De inkoopwaarde van de diensten omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde diensten, 
bestaande uit de kosten die hieraan kunnen worden toegerekend.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten 
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of 
omrekening van monetaire posten worden in de winst- en verliesrekening verwerkt in de periode dat 
zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.


