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Aan het bestuur van
Stichting Het Kronendak
Postbus 424
6700 AK  Wageningen

Ede, 7 juli 2015

Ons kenmerk:  222320/RS/RvV
Behandeld door:  de heer J. (Johan) Cornelissen 

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2014 van Stichting Het Kronendak te
Wageningen.

                                                                                                                                                                                                                                                               SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Het Kronendak te Wageningen
bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de
toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennoot-
schap.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie uitgevaardigde
gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende
standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het
verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast
hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van
onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening
kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 
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                                                                                                                                                                                                                                                               BESTUURSVERSLAG

Statutaire gegevens

Blijkens de akte d.d. 31 oktober 1989 werd de stichting Stichting Het Kronendak per genoemde
datum opgericht. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
41050655.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar het
kronendak van tropisch regenbos.

De stichting beschikt over de ANBI-status.

Bestuurssamenstelling per einde boekjaar

Voorzitter: de heer Dr. Ir. H.F.M. Vester
Secretaris: de heer Drs. Ing. M.J.A. Weterings
Penningmeester: de heer Ir. Ph P.C.J. Hulsebosch
Bestuurslid: mevrouw Ir. I. van der Meer

Vaststelling jaarrekening

De bestuursvergadering heeft de jaarrekening 2013 op 9 juli 2014 vastgesteld. Het
exploitatieresultaat over het boekjaar 2013 bedroeg € 12.230. Dit bedrag werd overeenkomstig het
door het bestuur gedane voorstel toegevoegd aan het bestemmingsreserve Stage-plus.

Aktiviteitenverslag

Onderstaand een overizcht van de projecten welke de stichting (mede-)gefinancieerd hebben.

Bijdrage aan projecten en studies:

Masha van der Sande
Relations between carbon stocks and sequestration, functional traits and environmental conditions at
four organizational and spatial scales.
€ 1.200

Lazye Hoogland
Effecten fragmentatie en habitatverlies op diersamenstellingen.
€ 1.000

Anne-Maud Courtois
Trees distribution shift following climate change.
€ 1.000

Elke de Gils
Onderzoek Lemuren Madagaskar.
€ 1.000

Dirkje Verhoeven
The effect of forest fragmentation on seed predation by rodents in Xishuangbanna, China.
€ 1.000

Iris de Winter
The effect of deforestation on tropical forest ecology: Parasite prevalence in lemurs as a case study
€ 2.500

Samenstellingsverklaring afgegeven 2
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Stage-plus:

Jeroen Schutt
Onderzoek Lemuren Madagaskar.
€ 500

Claudia Rieswijk
Factoren die diversiteit in koffieplantages beinvloed, met of zonder schaduwbomen.
€ 500

Hilde de Laat
Onderzoek Lemuren Madagaskar.
€ 500

Wessel Nieuwland
Onderzoek Lemuren Madagaskar.
€ 500

Nathalie Scholten
Bushbabies in Zuid-Afrika.
€ 500

Vincent de Leijster
Wat is de invloed van biodiversiteits-vriendelijk management in kleinschalige koffieplantages in Peru,
op de biodiversiteit capaciteit van het landschap?
€ 500

Freek Ijdema
Onderzoek Lemuren Madagaskar
€ 500
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RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

De staat van baten en lasten over 2014 en 2013 kunnen als volgt worden samengevat: 

2014 2013

x 1.000
€ €

Baten - 2

Algemene kosten 2 3
Kosten van activiteiten 8 6

Lasten 10 9

  -10 -7

Financiële baten en lasten 30 19

Resultaat 20 12

Samenstellingsverklaring afgegeven 4
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                                                                                                                                                                                                                                                               FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per 31 december 2014 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2014 31-12-2013

x 1.000

€ % € %

Activa

Vorderingen 1 0,3 - -
Effecten 254 81,4 226 76,6
Liquide middelen 57 18,3 69 23,4

312 100,0 295 100,0

Passiva

Stichtingskapitaal 152 48,7 132 44,7
Bestemmingsfondsen 159 51,0 162 54,9
Kortlopende schulden 1 0,3 1 0,4

312 100,0 295 100,0

Samenstellingsverklaring afgegeven 5
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Analyse van de financiële positie

31-12-2014 31-12-2013

x 1.000

€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 1 -
Effecten 254 226
Liquide middelen 57 69

312 295

Kortlopende schulden -1 -1

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
311 294

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 311 294

Financiering

Stichtingskapitaal 152 132
Bestemmingsfondsen 159 162

311 294

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer  J. (Johan)
Cornelissen.

Hoogachtend,

Boschland accountants en adviseurs

i.o.
H.D. Hoksbergen
Accountant-Administratieconsulent

Samenstellingsverklaring afgegeven 6
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JAARREKENING
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                                                                                                                                                                                                                                                               BALANS PER 31 DECEMBER 2014 
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2014 31 december 2013

€ € € €
ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa 912 462

Effecten 254.206 225.731

Liquide middelen 57.442 69.175

Totaal activazijde 312.560 295.368

Samenstellingsverklaring afgegeven 8
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31 december 2014 31 december 2013

€ € € €
PASSIVA

Stichtingskapitaal 152.325 131.993

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserve Stage-plus 22.686 26.186
Bestemmingsfonds Mei Ruinenfonds 136.134 136.134

158.820 162.320

Stichtingsvermogen 311.145 294.313

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 360 -
Overige schulden en overlopende passiva 1.055 1.055

1.415 1.055

Totaal passivazijde 312.560 295.368

Samenstellingsverklaring afgegeven 9
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                                                                                                                                                                                                                                                               STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 

2014 2013

€ € € €

Baten 364 1.580
Algemene kosten 2.678 1.896
Kosten van activiteiten 7.700 6.180

Lasten 10.378 8.076

  -10.014 -6.496

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 30.754 19.085
Rentelasten en soortgelijke kosten -407 -359

Financiële baten en lasten 30.347 18.726

Resultaat 20.333 12.230

Samenstellingsverklaring afgegeven 10
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Het Kronendak bestaan uit 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 en andere
Europese wetenschappelijke instellingen ter hand worden genomen; essentieel onderdeel van de
Nederlandse bijdrage is het experimenteel nabootsen in Nederland van een segment van een
specifiek, natuurlijk, geografisch bepaald, tropisch regenbostype en voorts al hetgeen rechtstreeks of
zijdelings daarmede verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem onder
dossiernummer 41050655 en is gevestigd te Vorden. De stichting is bekend onder het fiscale
nummer 804939342 en heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI status. 

Financiele instrumenten

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

Samenstellingsverklaring afgegeven 11
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het stichtingenrecht. Activa en passiva worden
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

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
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

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum,
waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst-en-
verliesrekening worden verantwoord als 'waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste
activa behoren en van effecten' onder de financiële baten en lasten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

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.

Baten

Onder de baten wordt verstaan de van derden ontvangen bedragen voorzover betrekking hebbende
op het boekjaar, welke gelden bedoeld zijn als schenking.

Lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Samenstellingsverklaring afgegeven 13
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                                                                                                                                                                                                                                                               TOELICHTING OP DE BALANS

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2014 31-12-2013

€ €
Overlopende activa

Dividendbelasting 774 259
Rente bank 138 203

912 462

Effecten

Effecten 254.206 225.731

Liquide middelen

ING Bank 152 3.127
SNS Bank 10.842 9.191
Kasbank 3.343 3.194
Robeco 1.516 1.469
Leaseplan Bank 41.589 52.194

57.442 69.175

Stichtingskapitaal

Stichtingskapitaal 152.325 131.993

2014 2013

€ €
Bestemmingsreserve Stage-plus

Stand per 1 januari

Hoofdsom 26.186 26.186

Saldo per 1 januari 26.186 26.186

Mutaties

Mutatie boekjaar -3.500 -

Stand per 31 december

Hoofdsom 26.186 26.186
Cumulatieve aflossing -3.500 -

Saldo per 31 december 22.686 26.186
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2014 2013

€ €
Bestemmingsfonds Mei Ruinenfonds

Stand per 1 januari

Hoofdsom 136.134 136.134

Saldo per 1 januari 136.134 136.134

Saldo mutaties - -

Stand per 31 december

Hoofdsom 136.134 136.134

Saldo per 31 december 136.134 136.134

Kortlopende schulden

31-12-2014 31-12-2013

€ €
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 360 -

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 967 967
Rente en kosten bank 88 88

1.055 1.055

Samenstellingsverklaring afgegeven 15
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                                                                                                                                                                                                                                                               TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING

2014 2013

€ €

Baten

Giften en schenkingen 364 380
Lijfrenteschenking R.A.A. Oldeman - 1.000
Lijfrenteschenking W. Oldeman-Helder - 200

364 1.580

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2014 en 2013 waren er geen werknemers in dienst van de stichting.

Algemene kosten

Abonnementen en contributies 594 688
Accountantskosten, andere niet-controlediensten 968 1.089
Overige algemene kosten -1 -1
Bestuurskosten 1.117 120

2.678 1.896

Kosten van activiteiten

Diverse onderzoeken 7.700 6.180

Overige rentebaten

Ontvangen rente 567 891
Koersresultaten 25.028 17.159
Dividend uit effecten 5.159 1.035

30.754 19.085

Betaalde bankrente

Rente en kosten rekening-courant bank 407 359

Wageningen, 21 juli 2015

De heer H.F.M. Vester De heer M.J.A. Weterings
Voorzitter Secretaris
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OVERIGE GEGEVENS

Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

Aangezien Stichting Het Kronendak binnen de door de wet gestelde grenzen valt, behoeft aan de
jaarrekening geen verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.

Voorstel resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

De winst over 2014 ad € 20.333 wordt geheel toegevoegd aan het stichtingskapitaal.

Samenstellingsverklaring afgegeven 17


