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Algemeen

De Stichting is juridisch opgericht middels notariële akte d.d. 22 mei 2017.
De activiteiten zijn per 20 december 2017 ingebracht in de Stichting.
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Samenstellingsverklaring
Aan het bestuur van
Stichting Landgoed Het Broeck
Lange Broekstraat 1
4944 XH RAAMSDONK

Datum
26 mei 2020

Referentie
C.F.J. Suijkerbuijk AB

NOAB-Samenstellingsverklaring
De in dit rapport opgenomen rapportering van Stichting Landgoed Het Broeck is door ons samengesteld op basis
van de van u verkregen informatie. De rapportering bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten
en lasten over 2019.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. Dit houdt onder
meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Dit houdt onder meer in dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de
jaarrekening en of kredietrapportage. 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.
We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

C.F.J. Consultancy V.O.F. te Wernhout

C.F.J. Suijkerbuijk AB
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Stichting Landgoed Het Broeck
Raamsdonk
Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

31.12.2019
€

31.12.2018
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa:
Collectie rijtuigen
Collectie kunstvoorwerpen
Inventarissen

200.295
105.758
84.988

391.041

211.423
111.633
94.734

417.790

Vlottende activa
Vorderingen:
Omzetbelasting
Liquide middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven

345

92

6.147

6.832

397.533

424.714
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Stichting Landgoed Het Broeck
Raamsdonk

(na resultaatbestemming)

31.12.2019
€

31.12.2018
€

PASSIVA
Kapitaal
Exploitatiesaldo voorgaande
jaren
Exploitatiesaldo lopend jaar

688
1.333

Langlopende schulden
Overige schulden

99
589
2.021

688

384.091

413.239

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

Samenstellingsverklaring afgegeven

11.421

10.787
11.421

10.787

397.533

424.714
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Stichting Landgoed Het Broeck
Raamsdonk
Staat van baten en lasten over 2019
2019
€
Opbrengsten
Ontvangen schenkingen
Entreegelden
Lunches/consumpties etc.
Concerten etc.
Overige
Af: Directe kosten
Brutomarge
Indirecte kosten:
Huisvestingskosten
Afschrijving collectie rijtuigen
Afschrijving collectie kunst
Afschrijving inventarissen
Overige bedrijfskosten
Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat voor en na
belastingen

Samenstellingsverklaring afgegeven

69.027
5.023
3.808
728
316

78.902
1.346
77.556

27.632
11.127
5.875
9.746
5.644

2018
€
69.027
6.075
4.548
1.294
519

81.463
1.503
79.960

27.939
11.127
5.867
9.746
7.383
60.024
17.532

62.062
17.898

-16.199

-17.309

1.333

589
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Stichting Landgoed Het Broeck
Raamsdonk
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarcijfers
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden voor zover niet anders
vermeld, plaats op basis van historische kosten.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Continuïteit van de onderneming
Bij het opstellen van de jaarcijfers is uitgegaan van het continuïteitsbeginsel.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of voortbrengingskosten,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur,
en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
De collectie rijtuigen en kunstvoorwerpen worden gewaardeerd op de geschatte inbrengwaarde d.d. 20
december 2017, waarbij uit voorzichtigheidsoverwegingen rekening gehouden wordt met een jaarlijkse
afschrijving van 5% van de inbrengwaarde.
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 mogelijke verliezen als gevolg van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar. Winsten worden genomen voor
zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben in het
boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt, indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van
de jaarrekening.
Brutomarge
De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit
de overige bedrijfsopbrengsten
Samenstellingsverklaring afgegeven
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Stichting Landgoed Het Broeck
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Decharge en akkoordverklaring
De bestuursleden verklaren zich akkoord met de opgesteld balans per 31 december 2019 en staat van
baten en lasten over 2019 middels ondertekening.
Tevens déchargeren zij elkaar voor het door hun gevoerde beleid over 2019
Voor akkoord:
Raamsdonk, ……………………….2020

…………………………………………
De heer A.F.A. van Beurden
(voorzitter)

……………………………………
Mevrouw E.P.P.N. Rooden
(secretaris)

…………………………………………
De heer G.L. van Beurden
(bestuurder)

Samenstellingsverklaring afgegeven
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