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6500 MB Nijmegen
T: +31 (0)24 378 48 48
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Aan het bestuur van
Stichting International Tropical Conservation Fund
Antoon van Hooffplein 1
6816 SH ARNHEM

Datum
21 juni2019

KvK:24425560

Referentie
R19/221/JvR/DK/1002973

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Stichting International Tropical
Conservation Fund te Arnhem.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten 1NOrden verricht op basis van een
overeenkomst van opdracht, gesloten met
Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing
zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. ln deze
voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid
opgenomen.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting International Tropical Conservation Fund te Arnhem is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de daarbij horende toelichting. ln 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 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 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.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.
Met vriendelijke groet,
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND
ARNHEM

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na voorstel resultaatverdeling)
31-12-2018

€

€

31-12-2017

€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteu ren

1

276.927

181.686

Liquide middelen

2

770.967

278.342

1.047.894

460.028

Totaal activazijde
PASSIVA
STICHTINGSVERMOGEN
Bestemmingsreserves
Overige reserves

3
4

122.307
298.518

985.355
985.355.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels- 5
kredieten
Belastingen en premies sociale
6
verzekeringen

Totaal passivazijde
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420.825

45.348

32.142

17.191

7.061
62.539

39.203

1.047.894

460.028
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND
ARNHEM

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018

€
Baten
Ontvangen donaties

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet

€

2017

€

€

7

8

31.462

19.866

31.462

19.866

1.673.235
-374.366

Brutowinst

1.019.424
-426.442
1.298.869

592.982

1.330.331

612.848

643.494

396.749

Netto resultaat

686.837

216.099

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve
Overige reserves

686.837

122.306
93.793

686.837

216.099

Lasten
Overige kosten
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND
ARNHEM

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESUL TAATBEPALING
ALGEMENE TOELICHTING
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
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.
Stichting International Tropical Conservation Fund heeft een ANSI-status en heeft geen winstoogmerk.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting International Tropical Conservation Fund is feitelijk gevestigd op Antoon van Hooffplein 1, 6816
SH te Arnhem.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen
voor de jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
GRONDSLAGEN
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Giften en baten uit fondsenwerving
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
Omzetverantwoording
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van toegangskaarten 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 CONSERVATION FUND
ARNHEM

TOELICHTING OP DE BALANS
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2018

31-12-2017

€

€

276.927

181.686

770.967

278.342

1 Handelsdebiteuren
Handelsdebiteuren
Een voorziening wordt niet noodzakelijk geacht.
2 Liquide middelen
Triodos Bank
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
PASSIVA
3 Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve

122.307

Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Onttrekking ten gunste van kosten

2018

2017

€

€

122.307

127.959
122.306
-127.958

-122.307

Stand per 31 december

122.307

4 Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling

298.518
686.837

204.725
93.793

Stand per 31 december

985.355

298.518

31-12-2018

31-12-2017

€

€

45.348

32.142

17.191

7.061

KORTLOPENDE SCHULDEN

5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
6 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
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STICHTING INTERNATIONAL TROPICAL CONSERVATION FUND
ARNHEM

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7 Baten
Ontvangen donaties
8 Netto-omzet
Omzet Bankgiroloterij
Omzet Postcodeloterij
Omzet Vriendenloterij
Omzet geoormerkt werven

9 Overige kosten
Donaties
Algemene kosten

Donaties
Donaties CSFI Belize
Donaties Dag van de Natuur

Algemene kosten
Kosten geoormerkt werven
Bankkosten
Overige algemene kosten

2018
€

2017
€

31.462

19.866

711.691
292.492
150.112
518.940

430.666
200.986
67
387.705

1.673.235

1.019.424

512.317
131.177

232.409
164.340

643.494

396.749

508.572
3.745

229.078
3.331

512.317

232.409

129.776
1.050
351

163.456
574
310

131.177

164.340

Arnhem, 21 juni 2019
Stichting International Tropical Conservation Fund

M.F.I.J. Bijleveld van Lexmond
Voorzitter

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

M.M.H.G. Kwint
Penningmeester

C. Mager
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G.M. Star Busmann
Secretaris
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