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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

Aan: Het bestuur en de directie van Stichting Nationale Parken Bonaire 

 
Verklaring betreffende de jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Nationale Parken te Bonaire gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Nationale Parken Bonaire op 31 december 2021 en van het resultaat en de 
kasstromen over 2021 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards for Small and 
Medium sized Entities. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
• de balans per 31 december 2021; 
• de staat van baten en lasten over 2021; 
• het mutatieoverzicht stichtingsvermogen over 2021; 
• het kasstroomoverzicht over 2021; 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden 
(ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationale Parken Bonaire zoals vereist in de International Code of 
Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (“IESBA Code”) van 
de International Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA”) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels.  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities. In 
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
  



 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Internationale Controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de entiteit; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

  



 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Curaçao, 31 maart 2022 
12249246 CHU/23825 
 
Ernst & Young Accountants 
 
Was getekend 
C.K. Hudson RA  
 



Stichting Nationale Parken Bonaire
Bonaire

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(Voor resultaatbestemming)

ACTIEF

Vaste activa
Materiële vaste activa 3 734,397 586,968
Termijndeposito's 4 - 500,000

734,397 1,086,968
Vlottende activa
Te vorderen projectsubsidies 5 70,661 -
Voorraad 6 7,665 3,175
Overige vorderingen en overlopende activa 7 335,061 181,431
Liquide middelen 8 3,286,843 1,066,987

3,700,230 1,251,593

4,434,627 2,338,561

31-12-2021 31-12-2020
USD USD

PASSIEF

Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal 9 56 56
Overige reserve 3,409,868 1,758,332

3,409,924 1,758,388

Langlopende schulden
Fonds materiële vaste activa 10 344,499 180,829

Kortlopende schulden
Crediteuren 57,003 44,475
Nog te besteden projectsubsidie 11 141,314 19,452 
Nog te besteden Bomenfonds 12 3,025 9,700 
Belastingen en premies sociale lasten 13 146,712 126,136 
Overlopende passiva 14 332,150 199,581

680,204 399,344

4,434,627 2,338,561
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Stichting Nationale Parken Bonaire
Bonaire

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

 Werkelijk  Begroot  Werkelijk
2021 2021 2020
 USD  USD  USD

Baten
Subsidie projecten 15 279,939 - 46,933
Lasten projecten 11 (279,939) - (46,933)
Resultaat bestedingen projecten - - -

Opbrengsten 16 2,293,656 1,831,486 1,475,387
Bijzondere Subsidie OLB 17 1,005,000 1,005,000 -
Tegemoetkoming EZK 18 341,465 339,584 158,400
Donaties 19 168,561 159,666 153,311
Subsidie Openbaar Lichaam Bonaire 20 64,461 64,000 64,461
Overige subsidies 15,770 30,839 1,840

3,888,913 3,430,575 1,853,399

Totaal baten 3,888,913 3,430,575 1,853,399

Lasten
Personeelskosten 21 1,399,437 1,601,516 1,399,376
Exploitatiekosten Bonaire Nationaal
Marine Park 22 52,642 61,370 60,392
Exploitatiekosten Washington Slagbaai
Nationaal Park (WSNP) 1,707 1,500 6,163
Transportkosten 23 82,689 87,200 82,017
Huisvestingskosten 24 79,425 90,550 89,110
Voorlichtingskosten/Educatie/Informatie 125,600 143,643 80,646
Onderzoekskosten 51,400 56,100 30,234
Algemene kosten 25 309,704 288,938 284,240
Afschrijvingen 3 136,253 202,000 189,627
Mutatie voorziening debiteuren (1,480) - 3,530
Totaal lasten 2,237,377 2,532,817 2,225,335

Exploitatieresultaat 1,651,536 897,758 (371,936)
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Stichting Nationale Parken Bonaire
Bonaire

MUTATIE OVERZICHT STICHTINGSVERMOGEN OVER 2021

 Stichtingskapitaal  Overige Reserve  Totaal
 USD  USD  USD

Stand per 1 januari 2020 56 2,130,268 2,130,324
Explotatie resultaat - (371,936) (371,936)
Stand per 31 december 2020 56 1,758,332 1,758,388

Stand per 1 januari 2021 56 1,758,332 1,758,388
Explotatie resultaat - 1,651,536 1,651,536
Stand per 31 december 2021 56 3,409,868 3,409,924
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Stichting Nationale Parken Bonaire
Bonaire

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

2021 2020
 USD  USD

Kasstroom uit operationele activiteiten
Operationeel resultaat 1,651,536 (371,936)

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 136,253 199,801
- Voorzieningen (1,480) 3,530

Veranderingen in het werkkapitaal:
- (Toename) / afname vorderingen, overlopende activa en voorraden (227,301) 60,097
- Toename crediteuren 12,528 44,475
- Toename / (afname) overlopende passiva, belastingen en premies sociale lasten 153,145 (155,084)
- Toename / (afname) nog te besteden projectsubsidie / bomenfonds 115,187 (7,605)

1,839,868 (226,722)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Vrijval termijndeposito 500,000 -
Investeringen in materiële vaste activa (342,221) (105,770)
Desinvesteringen in materiële vaste activa - 3,867

157,779 (101,903)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename / (afname) fonds materiële vaste activa 222,209 (10,174)

222,209 (10,174)

Netto mutatie in geldmiddelen 2,219,856 (338,799)
Geldmiddelen per 1 januari 1,066,987 1,405,786
Geldmiddelen per 31 december 3,286,843 1,066,987
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Stichting Nationale Parken Bonaire
Bonaire

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

1     Algemeen

Activiteiten van de Stichting

Het doel van de Stichting is:

- Het behoud en de revalidatie van gronden en wateren op, c.q. rond Bonaire, welke van algemeen belang zijn uit
het oogpunt van natuurschoon of om hun natuurwetenschappelijke en historische betekenis;
- De bescherming en het behoud van flora en fauna op en rond Bonaire;
- Voorlichting te geven omtrent de natuur en het milieu van Bonaire.

De Stichting tracht het doel te bereiken door onder meer het op enigerlei wijze onder beheer verkrijgen van
gronden en wateren, deze in de beoogde staat te onderhouden en waar nodig te revalideren en als nationaal
patrimonium toegankelijk te maken voor het publiek.

Het adres van de Stichting is Barcadera 10, Bonaire.

De natuurparken: Washington Slagbaai Nationaal Park en Bonaire Nationaal Marine Park

Het Openbaar Lichaam Bonaire en Stichting Nationale Parken (STINAPA) Bonaire hebben op d.d. 9 oktober 1990
en op 5 juli 1991 een overeenkomst van beheer afgesloten met respectievelijk het Washington Slagbaai Nationaal
Park en het Bonaire Nationaal Marine Park.

- Op 1 september 2008 is de Eilandsverordening natuurbeheer Bonaire 2008 # 2 in werking getreden. Conform
artikel 9 van deze wetgeving worden de opbrengsten van de heffingen -die worden opgelegd aan personen of de
natuurparken. Voornoemde opbrengsten worden aangewend voor het beheer van de natuurparken. De inning
geschiedt namens de beherende instantie.

Conform Eilandsbesluit natuurbeheer Bonaire 2010 # 15 (in werking getreden op 25 augustus 2010), artikel 23,
wordt STINAPA Bonaire namens het Bestuurscollege aangesteld als beheerder van de natuurparken.

- De kosten verbonden aan de exploitatie van het onderwaterpark komen ten laste van STINAPA Bonaire.

Financiering

De Stichting ontvangt subsidies van verschillende financiers ten behoeve van specifieke projecten. De
financierders vergoeden uiteindelijk alleen de werkelijk gemaakte kosten, tenzij contractueel anders is bepaald.

2     Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met ‘International Financial Reporting Standards for Small and
Medium-sized Entities’ (IFRS for SME).

Tenzij anders vermeld gaan de toegepaste waarderingsgrondslagen uit van de historische kostprijs. De activa en
passiva zijn, voor zover niet anders is vermeld, opgenomen tegen nominale waarde.
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Stichting Nationale Parken Bonaire
Bonaire

Het opstellen van een jaarrekening op basis van “IFRS for SME’s” veronderstelt dat het bestuur van de stichting
schattingen doet en aannames verricht die de waarde van de verantwoorden posten in zowel de balans en de staat
van baten en lasten beïnvloeden. Verondersteld wordt dat de afwijking tussen de werkelijke cijfers en de
schattingen niet materieel zijn.

Functionele valuta

De jaarrekening luidt in USD, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de stichting is.

Valutaomrekening

Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers op
transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de functionele valutakoers
op de balansdatum. Niet-monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op historische kosten,
worden omgerekend 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 exploitatierekening.

Salderen

Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend
indien en voor zover:

– een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd
en simultaan af te wikkelen; en
 – het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen en schulden, als
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar
de behandeling per balanspost. De Stichting heeft geen derivaten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met een
lineaire afschrijving op basis van de verwachte economische levensduur en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. Het bestuur beoordeelt de verwachte economische levensduur op jaar basis. De resultaten
van de verkochte materiële vaste activa wordt direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur rekening
houdend met de restwaarde. Voor de afschrijvingsduur wordt verwezen naar toelichting 3. Indien de verwachting
omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat,
worden zij als een schattingswijziging verantwoord.
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Stichting Nationale Parken Bonaire
Bonaire

Indien een materieel vast actief buiten gebruik wordt gesteld, worden bijzondere waardeverminderingsverliezen in
aanmerking genomen.  Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of
wanneer  geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht . De bate of
last die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder toepassing van de effectieve
rentemethode, onder aftrek van eventuele bijzondere waardevermindering.

Voorraden

De balanspost voorraden die uit entree kaarten van het Washington Slagbaai Nationaal Park en het Bonaire
Nationaal  Marine Park bestaat, wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen betreffen bank- en kastegoeden en soortgelijke korte termijn middelen met een oorspronkelijke
looptijd van drie maanden of minder en worden opgenomen tegen nominale waarde.

Fonds Materiële vaste activa

Fonds materiële vaste activa heeft betrekking op toegekende investeringsbedragen door de subsidieverleners voor
de aangeschafte materiële vaste activa. Het fonds materiële vaste activa wordt verminderd met een lineaire
afschrijving op basis van de verwachte economische levensduur of projectduur en indien van toepassing met
bijzondere waardevermindering.

Nog te besteden projectsubsidies

De projectsubsidies worden geleidelijk ten gunste van het exploitatiesaldo verwerkt op basis van de in het boekjaar
verantwoorde en goedgekeurde subsidiabele lasten.

Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de
direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden na de eerste waardering
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs . Bij kortlopende schulden is dit meestal de nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd indien de stichting op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke
verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk
is en waarvan de omvang betrouwbaar 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. Indien het effect van de tijdswaarde materieel is, worden de voorzieningen gewaardeerd tegen
contante waarde.
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Stichting Nationale Parken Bonaire
Bonaire

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Opbrensgten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Subsidies en donaties welke
betrekking hebben op de aanschaf van materiële vaste activa worden gedoteerd aan het fonds materiële vaste
activa.

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waarin de
gesubsidieerdekosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort
zich heeft voorgedaan.

Lasten

De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De kosten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering.

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.

Personeel

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioen

De pensioenregeling is ondergebracht bij Ennia Caribe Leven N.V. (ENNIA). De pensioenregeling wordt als
“Defined Contribution Plan” geclassificeerd, waarbij de jaarlast gelijk is aan de verschuldigde werkgeversbijdrage
van 7% en wordt verantwoord in de explotatierekening.

Winstbelastingen

Het bedrijf is een stichting; daarom zijn er geen winstbelastingkosten van toepassing.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De liquide middelen die in het
kasstroomoverzicht worden vermeld, omvatten liquide middelen, uitgezonderd deposito's met een looptijd langer
dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen gemiddelde geschatte wisselkoersen.
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Stichting Nationale Parken Bonaire
Bonaire

TOELICHTING OP ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

3     Materiële vaste activa
Verbouwing Electrici- Exhibits

Kantoor Meer- Auto's/ Machines/ WSNP teits Museum Fence
Gebouw boeien boten installaties Inventaris Apparatuur Containers voorziening WSNP WSNP Totaal
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Aanschafwaarde per 1 januari 2020 150,699 126,506 850,133 59,876 52,694 247,259 231,176 42,194 36,487 290,298 2,087,322
Investeringen - 2,112 - - 1,892 8,148 87,413 - - 6,206 105,771
Desinvesteringen - - (41,404) - (8,860) (2,476) - - - - (52,740)
Aanschafwaarde per 31 december 2020 150,699 128,618 808,729 59,876 45,726 252,931 318,589 42,194 36,487 296,504 2,140,353

Aanschafwaarde per 1 januari 2021 150,699 128,618 808,729 59,876 45,726 252,931 318,589 42,194 36,487 296,504 2,140,353
Investeringen - 672 8,645 - 501 37,554 30,537 - - 264,312 342,221
Desinvesteringen - - - - - - - - - - -
Aanschafwaarde per 31 december 2021 150,699 129,290 817,374 59,876 46,227 290,485 349,126 42,194 36,487 560,816 2,482,574

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2020 (86,734) (67,338) (566,124) (24,631) (33,600) (179,737) (136,290) (41,633) (36,487) (229,882) (1,402,456)
Afschrijvingen (3,588) (12,921) (128,387) (9,380) (3,499) (16,989) (15,154) (210) - (9,673) (199,801)
Desinvestering afschrijvingen - - 38,401 - 8,860 1,611 - - - - 48,872
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2020 (90,322) (80,259) (656,110) (34,011) (28,239) (195,115) (151,444) (41,843) (36,487) (239,555) (1,553,385)

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari 2021 (90,322) (80,259) (656,110) (34,011) (28,239) (195,115) (151,444) (41,843) (36,487) (239,555) (1,553,385)
Afschrijvingen (3,588) (13,025) (103,197) (9,069) (3,618) (21,208) (19,360) (210) - (21,517) (194,792)
Desinvestering afschrijvingen - - - - - - - - - - -
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2021 (93,910) (93,284) (759,307) (43,080) (31,857) (216,323) (170,804) (42,053) (36,487) (261,072) (1,748,177)

Aanschafwaarde per 31 december 2021 150,699 129,290 817,374 59,876 46,227 290,485 349,126 42,194 36,487 560,816 2,482,574
Cumulatieve afschrijvingen 31 december 2021 (93,910) (93,284) (759,307) (43,080) (31,857) (216,323) (170,804) (42,053) (36,487) (261,072) (1,748,177)
Boekwaarde 31 december 2021 56,789 36,006 58,067 16,796 14,370 74,162 178,322 141 - 299,744 734,397
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Afschrijvingen
2021 2020
USD USD

Afschrijvingen 194,792 199,801
Vrijval bestemmingsfonds materiële vaste activa (58,539) (10,174)

136,253 189,627

Afschrijvingspercentages
Kantoorgebouw 4%
Meerboeien 20%
Auto’s / boten 20% - 33.33%
Machines / installaties 25%
Inventaris 10% - 12.5%
Apparatuur 10% - 25%

4     Termijndeposito's

5     Te vorderen projectsubsidies
31-12-2021 31-12-2020

USD USD

WNF - Water circles 33,161 -
Cargill - Junior Rangers 37,500 -
Voorziening te vorderen project subsidies - -

70,661 -

Het verloop van de voorziening is als volgt:
Saldo per 1 januari - (115,008)
Dotaties - -
Afboeking - 115,008
Stand per 31 december - -

6     Voorraad

De looptijd van deze termijndeposito was 1 jaar en is op 21 december 2021 vervallen. Het rentepercentage bedroeg
1.5%.

De voorraad betreft vogelboeken, gedenk boeken, de entree kaarten van het Washington Slagbaai Nationaal Park en
het Bonaire Nationaal Marine Park gekocht en ontvangen voor het eind van het jaar.
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7     Overige vorderingen en overlopende activa
31-12-2021 31-12-2020

USD USD

Vooruitbetaalde kosten 260,299 9,821
Nog te ontvangen duikpenningen / gebruiksvergoeding 25,931 92,563
Nog te ontvangen bedragen uit overige verkopen 20,888 49,133
Nog te ontvangen liggelden meerboeien 11,442 10,017
Nog te ontvangen loonderving RCN unit sociale zaken 8,011 3,405
Nog te ontvangen liggelden privé jachtboeien 4,230 20,610
Nutsbedrijven 877 877
Overige 5,232 6,035

336,910 192,461
Voorziening te vorderen duikpenningen /
liggelden privé jachtboeien / bedragen uit overige verkopen (1,849) (11,030)

335,061 181,431
Het verloop van de voorziening is als volgt:
Saldo per 1 januari (11,030) (7,500)
Dotaties (1,410) (3,530)
Vrijval 2,890 -
Afboeking 7,701 -
Stand per 31 december (1,849) (11,030)

8     Liquide middelen
31-12-2021 31-12-2020

USD USD

Maduro & Curiel's Bank (Bonaire) N.V. - spaarrekening 2,496,200 831,598
Orco Bank - rekening courant 507,860 -
Maduro & Curiel's Bank (Bonaire) N.V. - rekening courant 262,582 225,757
RBC Royal Bank N.V.- rekening courant 19,213 8,488
Kas 988 1,144

3,286,843 1,066,987

9     Stichtingskapitaal

Het stichtingskapitaal per 31 december 2021 bedraagt, conform de stichtingsakte, US$56 (2020: US$56).

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting, tenzij het gelden zijn van geoormerkte subsidies.
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10     Fonds materiële vaste activa
31-12-2021 31-12-2020

USD USD

Stand per 1 Januari 180,829 191,003
Ontvangen projectsubsidies (bestedingen) 222,209 -
Vrijval vanwege afschrijving (58,539) (10,174)
Stand per 31 december 344,499 180,829

11     Nog te besteden projectsubsidie

Projecten 2021:

Het fonds materiële vaste activa heeft betrekking op materiële vaste activa, welke middel projectsubsidies en
donaties aan de stichting beschikbaar zijn gesteld.

5a.   Geitenbeheer Slagbaai
Het totaal toegekende bedrag is US$ 299,800. Doelstelling van dit project is het verwijderen van geiten. Het wordt
uitgevoerd in overeenstemming met extern advies en mede op basis van de ervaringen op Sint Eustatius en Saba, en
in samenwerking met LNV/RVO.

5b.    Mangrove restoratie Lac Bay
Het totaal toegekende bedrag is US$ 70,550. Doelstelling van dit project is het herstellen van de mangrove en
zeegras in samenwerking met de vrijwilligers van Mangrove Maniacs.

1)    Wereld Natuur Fonds - Nederland, “Decrease negative impact goats FY 14” Project nummer  NL 200731.  Het
totaal toegekende bedrag is Euro 10,000 (US$ 13,543). De doelstelling van dit project is het uitvoeren van een
juridische assessment naar de graasrechten van geitenhouders in het Washington Park.

2)    Cargill, “Beekeeping” – Het totaal toegekende bedrag door Cargill Bonaire, Cargill Corporate and CAF
America samen is US$ 4,840. De doelstelling van dit project is om de junior rangers de basis vaardigheden en het
belang van bestuivers te leren.

3)    DCNA, Save our Sharks – Het totaal toegekende bedrag is tot nu toe US$ 116,910. De doelstelling van het
project is door samen te werken met de mensen van Bonaire, de vissers en de wetenschappers de haaien te
beschermen, en iedereen er bewust van te maken dat haaien deel uit maken van het mariene erfgoed en dat ze een
waardevolle toeristische attractie kunnen vormen.

4)    Wereld Natuur Fonds – Nederland, “Responding to sargassum landing – Bonaire FY21” Project nummer NL
201922. Het totaal toegekende bedrag is Euro 20,000 (US$ 23,445). Doelstelling van dit project is het karakteriseren
van het sargassum probleem in 2 beschermde gebieden, het Bonaire Nationaal Marine Park en de Sian Ka’an
Biosphere reserve in Mexico. Het project focust op het identificeren van effectieve methodes voor het opruimen van
sargassum, en de effecten van sargassum op het milieu.

5)    Ministerië van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, "Implementatie onderdelen van de uitvoeringsagenda
Bonaire" Project nummer DGNVLG / 20304728. Het project bestaat uit 4 sub-projecten. Het totaal toegekende
bedrag is US$ 500,000.
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8)    Cargill, “Junior Rangers” – Het totaal toegekende bedrag door Cargill Bonaire is US$ 50,000. De doelstelling
van dit project is om een buitenschools natuureducatieprogramma van STINAPA om tieners te helpen kennis en
begrip van de natuur te ontwikkelen en tienerrolmodellen te creëren die leiderschapsvaardigheden, kritisch denken
en om de probleemoplossing te ontwikkelen.

5c.    Beheersplannen natuurparken en Ramsar sites
Het totaal toegekende bedrag is US$ 95,000. Doelstelling van dit project is het opstellen van het management plans
van de Washington Slagbaai National Park, Bonaire National Marine Park, Pekelmeer, Klein Bonaire en Lac Bay.

5d.    Versterking van de wetshandhaving
Het totaal toegekende bedrag is US$ 34,650. Doelstelling van dit project is het versterking van de wetshandhaving
door middel van trainings en workshops voor de park rangers en juridische bijstand/publicaties.

6)    Wereld Natuur Fonds – Nederland, “Wastewater from Yachts – Bonaire FY21” Project nummer #2149 NL
202049. Het totaal toegekende bedrag is Euro 4,891 (US$ 5,789). Doelstelling van dit project is een duidelijk beeld
te krijgen van de bestaande vorm van afvalwater inzameling en opslag op bezoekende jachten.

7)    Wereld Natuur Fonds – Nederland, “Water Circles – Bonaire FY22” Project nummer #1217 NL 202049. Het
totaal toegekende bedrag is Euro 60,000 (US$ 68,200). Doelstelling van dit project is om STINAPA in staat te
stellen om stappen te zetten in het pilot project afvalwater van jachten om de handhaving van het verbod op het
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11     Nog te besteden projectsubsidie

Nog te Toegekende Toegekende Toegekende Ontv. Besteed Besteding
vorderen subsidie subsidie subsidie subsidie Bestede aan duurzame Totaal Nog te

Projecten 2021 Subsidie tot en met tot en met subsidie kosten middelen Besteed besteden
tot en met

 31-12-21  1-1-21 2021 31-12-21 2021  1-1-21 2021 2021  31-12-21  31-12-21
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1. WNF - Decrease neg. imp goats - 13,543 - 13,543 - 11,566 578 - 12,144 1,399
2. Cargill - Beekeping - 4,840 - 4,840 - 4,805 - - 4,805 35
3. DCNA - Save our Sharks - 116,910 - 116,910 - 116,165 - - 116,165 745
4. WNF - Responding to sargassum landings - 23,445 - 23,445 - 6,749 16,696 - 23,445 -
5. LNV Projecten - - 500,000 500,000 500,000 - 242,344 222,209 464,553 35,447
6. WNF - Waste water from yachts - - 5,789 5,789 5,789 - 4,484 - 4,484 1,305
7. WNF - Water circles 33,161 - 68,220 68,220 35,059 - 15,837 - 15,837 52,383
8. Cargill - Junior Rangers 37,500 - 50,000 50,000 12,500 - - - - 50,000

70,661 158,738 624,009 782,747 553,348 139,285 279,939 222,209 641,433 141,314
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Nog te Toegekende Toegekende Toegekende Ontv. Besteed Besteding
vorderen subsidie subsidie subsidie subsidie Bestede aan duurzame Totaal Nog te

Projecten 2020 Subsidie tot en met tot en met subsidie kosten middelen Besteed besteden
tot en met

 31-12-20  1-1-20 2020  31-12-20 2020  1-1-20 2020 2020  31-12-20  31-12-20
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

1. WNF Decrease neg. imp goats - 13,543 - 13,543 - 11,566 - - 11,566 1,977
2. Cargill -Beekeping - 4,840 - 4,840 - 3,940 865 - 4,805 35
3. DCNA Save our Sharks - 116,910 - 116,910 - 116,059 106 - 116,165 745
4. WNF Open Standaard (inclusief top up) - 84,381 17,333 101,714 17,333 62,502 39,212 - 101,714 -
5. WNF Responding to sargassum landings - - 23,445 23,445 23,445 - 6,749 - 6,749 16,696

- 219,674 40,778 260,452 40,778 194,067 46,932 - 240,999 19,452
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12     Nog te besteden Bomenfonds
31-12-2021 31-12-2020

USD USD

Stand per 1 Januari 9,700 11,150
Ontvangen geld kapvergunningen 4,650 390
Gebruik fonds (11,325) (1,840)
Stand per 31 december 3,025 9,700

13     Belastingen en premies sociale lasten
31-12-2021 31-12-2020

USD USD

Loonheffing 93,398 75,909
Zorgverzekering premie 45,575 41,926
ZV/OV/CS premie 6,624 6,093
Te betalen ABB 1,115 2,208

146,712 126,136

14     Overlopende passiva
31-12-2021 31-12-2020

USD USD

Vooruitontvangen duikpasgelden 119,937 49,875
Nog te betalen posten 73,010 41,535
Vooruitontvangen bedragen 55,251 38,612
Te betalen spaarplan 51,782 47,765
Borg 23,693 20,643
Kredietkaart 4,876 -
Te betalen salarissen 3,601 1,151

332,150 199,581

Nog te betalen posten
31-12-2021 31-12-2020

USD USD

Te betalen professionele diensten 48,700 29,917
Te betalen kosten projecten 18,447 -
Te betalen verzekeringskosten 172 172
Te betalen voorlichtingskosten / educatie - 6,303
Te betalen overige kosten 5,691 5,143

73,010 41,535

Het bomenfonds betreft een fonds dat in opdracht van het Openbaar Lichaam door STINAPA wordt beheerd. De
inkomsten van het fonds betreffen vergoedingen als gevolg van door het Openbaar Lichaam uitgegeven
kapvergunningen. De gelden worden door STINAPA besteed door het (her) planten van bomen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

15     Subsidie projecten
2021 2020
USD USD

LNV Projecten 242,344 -
WNF - Responding to sargassum landings 16,696 6,750
WNF - Water circles 15,837 -
WNF - Waste water from yachts 4,484 -
WNF - Decrease neg. imp goats 578 -
Cargill -Beekeping - 865
DCNA Save our Sharks - 106
WNF Open Standaard (inclusief top up) - 39,212

279,939 46,933

279,939 46,933

16     Opbrengsten
2021 2020
USD USD

Gebruikersvergoeding Bonaire Nationaal Marine Park 1,985,295 1,215,715
Entreegelden Washington Slagbaai Nationaal Park 165,006 104,040
Liggelden meerboeien 109,083 99,086
Privé jachtboeien vergoeding 16,642 16,610
Interest opbrengsten 8,634 2,556
Overige opbrengsten 8,996 37,380

2,293,656 1,475,387

17     Bijzondere Subsidie OLB

18     Tegemoetkoming EZK
Omdat STINAPA is geraakt door de coronacrisis hebben ze hierdoor vanuit het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) als ondernemer in Caribisch Nederland een tegemoetkoming gekregen voor de vaste
lasten.

STINAPA heeft een bijzondere subsidie ontvangen van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) als financiële 
steun voor het beheer van de natuurparken rekeninghoudend met de sterk tegenvallende inkomsten als gevolg 
van de pandemie. De toegekende bijzondere subsidie door het Openbaar Lichaam Bonaire bedraagt voor het 
jaar 2021 maximaal USD 1,005,000 en de werkelijke gemaakte subsidiabele kosten in 2021 zijn USD 
1,005,000. De subsidiabele kosten zijn te verdelen in personneelskosten (USD 639,426), onderhoudskosten 
(USD 86,252), transportkosten (USD 56,509) en algemene kosten (USD 222,813).
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19     Donaties

20     Subsidie Openbaar Lichaam Bonaire

21     Personeelskosten
2021 2020
USD USD

Salariskosten 1,287,525 1,268,913
Premie Zorgverzekering 150,723 148,108
Pensioenkosten 53,522 52,250
Premie ZV-OV en CS 21,656 21,518
Dienstkleding 25,765 18,320
Staff training 13,527 13,628
Werving en selectie 5,836 11,303
Overige ziektekosten en ongevallen verzekering 6,949 11,194
Loonderving RCN unit sociale zaken (27,369) (10,609)
SZW Noodregeling COVID-19 (146,888) (142,085)
Overige personeelskosten 8,191 6,836

1,399,437 1,399,376

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 35 werknemers in dienst (2020: 36).

22     Exploitatiekosten Bonaire Nationaal Marine Park
2021 2020
USD USD

Onderhoud boten 24,405 20,115
Brandstof boten 13,522 15,522
Meerboeien 7,789 16,291
Verzekering boten 5,361 8,133
Onderhoud duikapparatuur 1,565 331

52,642 60,392

23     Transportkosten
2021 2020
USD USD

Verzekering en belastingen 32,160 29,917
Onderhoud en vervoermiddelen 31,157 34,265
Brandstoffen 19,372 17,835

82,689 82,017

Deze post betreft van donateurs en andere schenkers ontvangen bijdragen. In 2021 is een bijdrage uit het trustfund
Dutch Caribbean Nature Alliance Foundation (DCNA) van USD 150,000 (2020: USD 150,000) in deze post
opgenomen.

De toegekende subsidie door het Openbaar Lichaam Bonaire bedraagt voor het jaar 2021 maximaal USD 64,461
(2020: USD 64,461) en de werkelijke gemaakte subsidiabele kosten in 2021 zijn USD 64,461 (2020: USD 64,461).
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24     Huisvestingskosten
2021 2020
USD USD

Onderhoudskosten gebouwen en apparatuur 55,282 62,943
Electra en water 9,589 9,956
Schoonmaak- en kantinekosten 8,426 9,960
Verzekeringkosten gebouwen en inventarissen 5,531 5,531
Overige huisvestingskosten 597 720

79,425 89,110

25     Algemene kosten
2021 2020
USD USD

Productiekosten duikpassen / online payment system 62,180 40,795
Bankkosten 60,047 47,754
Bestuurskosten 43,116 7,817
Consultancy 32,597 105,549
Accountantskosten 28,148 27,000
Telefoon, fax en radio 24,201 23,675
Conferentiekosten en workshops 18,935 303
Representatiekosten 12,400 8,758
Kantoorkosten 9,410 9,227
Jubileum parken 4,449 3,562
Onderhoudskosten IT 3,490 4,303
Overige algemene kosten 10,731 5,497

309,704 284,240

26     Beloningen van key personeel
2021 2020
USD USD

Salaris directeur en vergoeding bestuursleden 120,457 63,388
Loon in natura directeur 2,879 3,627

123,336 67,015

27     Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting heeft een vooruitbetaling gedaan van 21% voor het bestellen van 5 Toyota Hilux met een totale
waarde van USD 188,125. Deze auto's zijn nog niet ontvangen voor het eind van het jaar.

De stichting heeft een contract met Maksor Diving voor het leveren van een keerscherm voor het opvangen van
het sargassum. De stichting heeft een vooruitbetaling gedaan van 70% van de contractueel overeengekomen
bedrag van USD 98,472. Het keerscherm is nog niet ontvangen voor het eind van het jaar.

Bij de stichting waren in 2021 1 directeur in dienst als key personnel (2020: 3). Het bestuur
(8 bestuursleden) ontvangt een vergoeding voor hun werkzaamheden.
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28     Risicomanagement

Kredietrisico

Valutarisico

Marktrisico

29     Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

De verkoop - en kooptransacties van de stichting zijn in USD (US Dollars). Verder ontvangt de
stichting subsidies in andere valuta’s. Hierop loopt de stichting valutarisico, in de zin dat als de koers
niet gunstig is, de stichting minder geld omgerekend in USD zal ontvangen dan oorspronkelijk was
toegezegd.

Het marktrisico voor de stichting gezien zijn activiteiten is minimaal.

De meeste verkopen van de “over the counter” gebruikersvergoedingen ten behoeve van het marine
park zijn op krediet. Bij verstrekkingen op krediet handelt de stichting enkel met kredietwaardige
partijen. Tevens heeft de stichting richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke
partij te beperken. Bovendien bewaakt de stichting voortdurend haar vorderingen en hanteert de
stichting een strikte aanmaningsprocedure. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van
kredietrisico binnen de stichting.
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