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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Het Kronendak
het bestuur
Christinalaan 4
7251 AX VORDEN

Referentie: 22257
Betreft:
jaarrekening 2017

Houten, 15 juni 2018

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van de
stichting.
De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Het Kronendak te Wageningen is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en
verliesrekening over 2017 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 de in Nederland algemeen aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 Het Kronendak.
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.
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.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
graag bereid.
Hoogachtend,
Direct Accountants

V.M. Drees AA RB
Accountant-Administratieconsulent
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Stichting Het Kronendak te Vorden
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 31 oktober 1989 werd de Stichting Het Kronendak per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41050655.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Het Kronendak wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar het
kronendak van tropisch regenbos, bij voorkeur in samenwerking met en als onderdeel van de projecten die
op dit terrein door Nederlandse, andere Europese en internationale wetenschappelijke instellingen ter hand
worden genomen; essentieel onderdeel van de Nederlandse bijdragenn is het meedenken en adviseren in
duurzaam beheer en management van het kronendak, en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings
daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles is de ruimtste zin des woords.
2.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het bijdragen en verzorgen van educatieve activiteiten (waaronder het trainen in vaardigheden) met
betrekking tot kennis en kunde over het kronendak.
b. het uitvoeren casu quo doen uitvoeren van onderzoek naar samenstelling, opbouw en functioneren,
vernieuwende vormen van toegang tot en duurzaam beheer van het kronendak in vivo;
c het onderzoek dat voortvloeit uit activiteiten beschreven in lid 2 van dit artikel onder a tot en met c op
eigen initiatief ter hand te nemen dan wel aan te laten sluiten op soortgelijk onderzoek door
wetenschappelijke instellingen en al dan niet in samenwerking met die instellingen;
d. alle andere wettelijke middelen die verder ter beschikking staan.
3. De stichting dient het algemeen belang.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting beschikt over de ANBI-status.
Bestuur
Het bestuur wordt gevoerd door:
- De heer Dr. Ir. H.F.M. Vester (voorzitter)
- De heer Dr. Ing. M.J.A. Weterings, M. Sc. (secretaris)
- De heer Ir. T.O. Schröder (penningmeester)
- De heer prof. Dr. Ir. L. Poorter (bestuurslid)
- Mevrouw Dr. E. Leyenquien Abarca (bestuurslid)
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2. JAARREKENING

Stichting Het Kronendak te Vorden
2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa

1.095

1.095
1.095

1.095

61.460

1.178

Liquide middelen

205.270

275.206

Totaal activazijde

267.825

277.479

Effecten

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2018
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Stichting Het Kronendak te Vorden
2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

Stichtingsvermogen
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

136.134
20.686
109.865

136.134
20.686
119.099
266.685

Kortlopende schulden
Overige schulden

1.140

Totaal passivazijde

1.560
1.140

1.560

267.825

277.479

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2018
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275.919

Stichting Het Kronendak te Vorden
2.2 Staat van baten en lasten over 2017
2017
€

9.422

Bedrijfsresultaat
Opbrengst van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen van vorderingen
die tot de vaste activa behoren en van
effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

€
120
120

Netto-baten
Bruto bedrijfsresultaat
Overige lasten
Som der bedrijfskosten

2016
€

1.120
1.120
41.254

9.422

41.254

-9.302

-40.134

-

1.843
214

379
-311

11.953
-282

Resultaat

68

13.728

-9.234

-26.406

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 juni 2018
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€

Stichting Het Kronendak te Vorden
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Stichting Het Kronendak, statutair gevestigd te Wageningen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 41050655.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Het Kronendak, statutair gevestigd te Wageningen, bestaan voornamelijk uit:
- het bevorderen van Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar het kronendak van tropisch regenbos.
Deze activiteiten voert de stichting bij voorkeur uit in samenwerking met en als onderdeel van de projecten
die op dit terrein door Nederlandse en andere Europese wetenschappelijke instellingen ter hand worden
genomen.
De stichting is bekend onder het fiscale nummer 8049.39.342 en heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI
status.
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 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.
Effecten (opgenomen onder de vlottende activa)
De onder de vlottende activa opgenomen investeringen in eigen-vermogensinstrumenten betreffen
beursgenoteerde aandelen die niet behoren tot een handelsportefeuille en worden (per fonds)
gewaardeerd tegen de reële waarde, waarbij de waardeveranderingen direct in de winst- en
verliesrekening worden verwerkt.
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Stichting Het Kronendak te Vorden
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten van activiteiten en andere lasten
over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde beleggingen en de onder de vlottende activa
opgenomen effecten.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Stichting Het Kronendak te Vorden
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2017
€
Overlopende activa
Dividendbelasting

Effecten
Triodos Sustainable Mixed Fund, aantal 38.628
Triodos sustainable Mixed Fund, aantal 322.013
Triodos Fair Share Fund. Aantal 859.578
Certificaten Triodos Bank, aantal 243.902

31-12-2016
€

1.095

1.095

1.209
10.076
29.931
20.244
61.460

1.178
1.178

125.000
77.686
2.584
205.270

22.806
252.400
275.206

De beurswaarde van de effecten bedraagt € 61.460.

Liquide middelen
ING Vermogen Spaarrekening
Triodos Bank
ING Rekening-courant
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Stichting Het Kronendak te Vorden
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
Stichtingsvermogen
2017
€
Bestemmingsfonds Mej. Ruinenfonds
Stand per 31 december

Bestemmingsreserve Stage-plus
Stand per 31 december

Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

2016
€

136.134

136.134

20.686

20.686

119.099
-9.234
109.865

145.505
-26.406
119.099

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2017
€
Overige schulden
Accountantskosten
Rente en kosten bank

1.113
27
1.140

31-12-2016
€
1.500
60
1.560

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Vrijstelling belastingplicht
De stichting is vrijgesteld van de verplichting voor het doen van aangiften omzetvennootschapsbelasting. De stichting is derhalve niet omzet- en vennootschapsbelasting plichtig.
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Stichting Het Kronendak te Vorden
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2017
€
Netto-baten
Giften en schenkingen

2016
€

120

1.120

2.592
6.830
9.422

2.320
38.934
41.254

2.215
264
113
2.592

1.621
190
509
2.320

6.830
6.830

12.500
5.000
21.434
38.934

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten
Dividend uit effecten

-

1.843

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen rente

-

214

379

11.953

Overige bedrijfskosten
Algemene kosten
Kosten van activiteiten

Algemene kosten
Accountantskosten
Bestuurskosten
Abonnementen en contributies

Kosten van activiteiten
Research Call
Thurkow-prijs
Diverse onderzoeken en symposia

Financiële baten en lasten

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Koersresultaten
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Stichting Het Kronendak te Vorden
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2017
€
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten rekening-courant bank
Kosten effectenrekening

2016
€

93
218
311

282
282

Vorden, 21 juni 2018
Stichting Het Kronendak

De heer Dr. Ir. H.F.M. Vester (voorzitter)

De heer Ir. T.O. Schröder (penningmeester)

De heer Dr. Ing. M.J.A. Weterings, M. Sc. (secretaris)

De heer prof. Dr. Ir. L. Poorter (bestuurslid)

Mevrouw Dr. E. Leyenquien Abarca (bestuurslid)
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