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Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2015 van Stichting International
Tropical Conservation Fund te Arnhem.
SAMENSTELLINGSVERKLARING

VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting International Tropical Conservation Fund is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015
en de staat van baten en lasten over 2015 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.
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 International Tropical Conservation Fund.
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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

An independent

member of Baker Tilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandelonder
nr. 24425560. In deze voorwaarden is
een beperking van aansprakelijkheid
opgenomen.
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.
Met vriendelijke groet,
Baker Tilly Berk N.V.

M. Huisman RA

An independent

member of Baker Tilly International
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND
ARNHEM

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2015
€

€

31-12-2014
€

c

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

1
2

314.694
15.733
330.427

Liquide middelen

3

165.572

17.410

495.999

17.410

4

143.038

17.410

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels- 5
kredieten

352.961

Totaal passivazijde

495.999

Totaal activazijde

PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Overige reserves
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND
ARNHEM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015
€
Baten
Ontvangen donaties

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet

€

2014
€

€

6

7

10.340

20.882

10.340

20.882

877.075
-730.848

Brutowinst

146.227
156.567

20.882

30.939

5.047

Netto resultaat

125.628

15.835

Resultaatbestemming
Overige reserves

125.628

15.835

Lasten
Overige bedrijfskosten

8
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STICHTING INTERNATIONALTROPICAL CONSERVATIONFUND
ARNHEM

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Stichting International Tropical Conservation Fund, statutair gevestigd te Arnhem,
bestaan voornamelijk uit:
het leveren van een bijdrage aan het behoud van de tropische natuur, daarbij inzonderheid
aandacht schenkend aan de bescherming van vlinders en andere invertebraten;
het tot stand brengen en beheren van natuurreservaten in tropische gebieden;
het verlenen van steun aan reeds bestaande reservaten;
het vergroten van de kennis en het verbeteren van de voorlichting en opleiding op het gebied
van bescherming van de tropische natuur;
het bevorderen van de internationale samenwerking op het gebied van natuurbescherming in
tropische gebieden;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn mits deze het algemeen belang dienen.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Ontvangen

donaties

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
Netto omzet
Verkoop van goederen
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATIONFUND
ARNHEM

TOELICHTING

OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2015
€

31-12-2014

€

1 Handelsdebiteuren
Nog te factureren

2 Overige vorderingen

314.694
en overlopende

activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingen

en premies

15.733

sociale verzekeringen

Omzetbelasting

15.733

3 Liquide middelen
Triodos Bank
ABN AMRO

165.572

16.979
431

165.572

17.410

2015

2014

€

€

4 Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

17.410
125.628

1.575
15.835

Stand per 31 december

143.038

17.410

PASSIVA

-----

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2015
€
5 Schulden aan leveranciers

31-12-2014

€

en handelskredieten

Crediteuren

352.961

8/9

Samenstellingsverklaring

afgegeven

STICHTING INTERNATIONALTROPICALCONSERVATIONFUND
ARNHEM

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
-----

6 Baten
Ontvangen donaties

7 Netto-omzet
Omzet Postcodeloterij
Omzet Vriendenloterij

2015
€

2014
€

10.340

20.882

691.285
185.790
877.075

8 Overige bedrijfskosten
Algemene kosten

Algemene kosten
Donaties CSFI Belize
Bankkosten
Notariskosten
Overige algemene kosten

30.939

5.047

30.559
130

4.378
137
532

250
30.939

5.047

Arnhem, 5 juli 2016
Stichting International Tropical Conservation Fund

M.F.U. Bijleveld van Lexmond
Voorzitter

A.P.J.M. van Hooft
Vice voorzitter

M.M.H.G. Kwint
Penningmeester

A.W. Jonkheer Six
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