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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



 

 

 
               Stichting Biesboschmuseum

               T.a.v. het bestuur

               Hillweg 2

               4251 MT  WERKENDAM

Referentie: 431801.D2016                Breda, 9 mei 2017

Betreft:      jaarrekening 2016

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw 

onderneming.

De balans per 31 december 2016, de winst- en verliesrekening over 2016 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2016 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Biesboschmuseum te Werkendam is door ons samengesteld op basis van de 

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en 

verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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.

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.

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 Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk 

Wetboek (BW). 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 

het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Biesboschmuseum.
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Hoogachtend,

Witlox VCS B.V.

Was getekend, H.M. Oprinsen RA d.d. 9 mei 2017.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij 

gaarne bereid.
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2.  JAARREKENING



 

 

 

Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.1  Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Voorraden 

Gereed product en handelsgoederen [1] 19.109 18.355

19.109 18.355

Vorderingen 

Handelsdebiteuren [2] 18.299 24.630

Belastingen [3] 7.174 3.787

Overige vorderingen en 

overlopende activa
[4]

20.158 23.186

45.631 51.603

Liquide middelen [5] 62.743 254.586

Totaal activazijde 127.483 324.544

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.1  Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Bestemmingsfonds instandhouding 

museum
[6]

- 13.955

Overige reserves [7] -35.828 -44.612

-35.828 -30.657

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 19.690 10.058

Groepsmaatschappijen [8] 100.743 304.142

Belastingen [9] 5.445 10.637

Overige schulden en 

overlopende passiva
[10]

37.433 30.364

163.311 355.201

Totaal passivazijde 127.483 324.544

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.2  Staat van baten en lasten over 2016

€ € € €

Netto-omzet [11] 880.320 487.632

Subsidie gemeente Werkendam - 79.611

Sponsoring 30.050 50.067

910.370 617.310

Inkoopwaarde van de omzet [12] 147.431 89.093

Bruto bedrijfsresultaat 762.939 528.217

Personeelskosten [13] 490.510 348.568

Afschrijvingen [14] - 958

Huisvestingskosten [15] 191.249 186.652

Exploitatiekosten [16] 9.836 6.103

Verkoopkosten [17] 58.970 12.836

Kantoorkosten [18] 24.112 20.587

Algemene kosten [19] -10.151 6.508

Som der bedrijfskosten 764.526 582.212

Bedrijfsresultaat -1.587 -53.995

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [20] 133 73

Rentelasten en soortgelijke kosten [21] -3.717 -2.004

Som der financiële baten en lasten -3.584 -1.931

Resultaat na belastingen -5.171 -55.926

Dotatie bestemmingsfonds 30.050          

Af: instandhoudingskosten 44.005-          

13.955-          

Dotatie overige reserves 8.784            

5.171-            

2016 2015
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

Personeelsleden

Schattingen

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Voorraden

Gereed product en handelsgoederen

Voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs.

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.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 

het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die 

essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 

winststreven'.

Gedurende het jaar 2016 waren gemiddeld 6 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. 

In het jaar 2015 waren dit 6 werknemers.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hillweg 2 te Werkendam.

het instandhouden en uitbreiden van een museum voor de Biesbosch en het bevorderen van al hetgeen 

daarvoor dienstig is, daarmee samenhangt of daaraan verwant is, één en ander in de meest uitgebreide zin 

des woords.

De activiteiten van Stichting Biesboschmuseum, statutair gevestigd te Werkendam, bestaan voornamelijk uit:

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het boekjaar 2016 ten bedrage van € 5.171 in 

mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stichting Biesboschmuseum, statutair gevestigd te Werkendam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder dossiernummer 41100383.
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Bestemmingsfonds instandhouding museum 

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Het overschot van door derden ontvangen subsidies en donaties ten behoeve van de instandhouding van het 

museum wordt jaarlijks toegevoegd aan het bestemmingsfonds. De instandhoudingskosten worden jaarlijks 

aan het bestemmingsfonds onttrokken. 

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.

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.

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.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

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.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.

Subsidie en sponsorgelden

De in het boekjaar ontvangen subsidies en sponsorgelden worden als opbrengst in de winst- en 

verliesrekening verantwoord.
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Personeelsbeloningen

Pensioenlasten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de 

pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per 

balansdatum opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans 

opgenomen tegen de contante waarde. 

Per balansdatum waren er geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de 

jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 

en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de 

verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen 

onder de afschrijvingen. Boekwinsten zijn daarin echter alleen begrepen voor zover deze niet in mindering 

zijn gebracht op investeringen.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe 

te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van 

de voorraden.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 

verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Gereed product en handelsgoederen  [1]

Toonbankartikelen 6.836 13.353

Boeken 8.092 7.002

Voedsel horeca 6.181 -

21.109 20.355

Incourante voorraad -2.000 -2.000

19.109 18.355

Vorderingen

Handelsdebiteuren  [2]

Debiteuren 19.634 24.630

19.634 24.630

Voorziening oninbare debiteuren -1.335 -

18.299 24.630

Belastingen  [3]

Omzetbelasting 7.174 3.787

Overige vorderingen en overlopende activa  [4]

Nog te ontvangen (korting kaartverkoop) 20.025 22.656

Vooruitbetaalde kosten - 457

Nog te ontvangen rente 133 73

20.158 23.186
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Liquide middelen  [5]

Rabobank 36.87.36.261 57.149 46.753

Rabobank 36.30.78.362 47 205.973

Kas (euro) 5.402 1.459

Kas Horeca 145 401

62.743 254.586
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2016 2015

€ €

Bestemmingsfonds instandhouding museum  [6]

Stand per 1 januari 13.955 -

Dotatie bestemmingsfonds 30.050 169.722

Onttrekking bestemmingsfonds -44.005 -155.767

Stand per 31 december - 13.955

Overige reserves  [7]

Stand per 1 januari -44.612 25.269

Ontrekking overige reserves 8.784 -69.881

Stand per 31 december -35.828 -44.612

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Groepsmaatschappijen  [8]

Rekening-courant Stichting Beheer Onroerend Goed Biesboschmuseum 100.743 304.142

2016 2015

€ €

Rekening-courant Stichting Beheer Onroerend Goed Biesboschmuseum

Stand per 1 januari 304.142 -100.000

Mutaties -203.399 404.142

Stand per 31 december 100.743 304.142

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Belastingen  [9]

Loonheffingen 5.445 10.637
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Overige schulden en overlopende passiva  [10]

Vooruit ontvangen sponsorgelden - 19.470

Nog te betalen vakantiegeld 8.553 7.894

Te betalen accountantskosten 3.000 3.000

Personeelskosten 3.156 -

Nog te betalen kosten 11.524 -

Overige schulden en overlopende passiva 11.200 -

37.433 30.364
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Netto-omzet  [11]

Omzet museum 469.255 278.769

Omzet horeca 400.500 206.334

Omzet overig 10.565 2.529

880.320 487.632

Inkoopwaarde van de omzet  [12]

Inkopen museum 29.447 21.448

Inkopen horeca 114.903 66.145

Inkopen overig 3.081 1.500

147.431 89.093

Personeelskosten  [13]

Lonen en salarissen 198.877 170.057

Loonheffingen 34.939 27.713

Pensioenlasten 32.848 23.917

Overige personeelskosten 223.846 126.881

490.510 348.568

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 184.145 154.300

Vakantietoeslag 14.732 15.757

198.877 170.057

Loonheffingen

Sociaal fonds 34.939 27.713

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 32.848 23.917
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Overige personeelskosten

Inhuren personeel 164.354 91.596

Uitzendkrachten 20.958 3.300

Kosten vrijwilligers 13.022 9.447

Reiskostenvergoeding 10.885 9.666

Verzuim verzekering 9.009 7.523

Kilometervergoeding 1.264 -

Overige personeelskosten 4.354 5.349

223.846 126.881

Afschrijvingen  [14]

Afschrijvingen materiële vaste activa - 958

Huisvestingskosten  [15]

Huur onroerend goed 60.000 60.000

Gas, water en elektra 43.324 21.545

Kleine inrichtingskosten 38.830 11.823

Onderhoud inventaris 23.172 4.666

Schoonmaakkosten vuilafvoer 8.892 8.348

Beveiligingskosten 4.504 1.830

Schoonmaakkosten 1.808 2.889

Algemene kosten - 73.210

Overige huisvestingskosten 10.719 2.341

191.249 186.652

Exploitatie- en machinekosten  [16]

Kosten Restaurant 5.076 6.103

Klein gereedschap 2.799 -

Huur machines 1.961 -

9.836 6.103
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Verkoopkosten  [17]

Wisselexpositie 39.219 5.374

Publicatiekosten 14.729 6.527

Sponsoring 2.268 -

Representatiekosten 1.419 935

Dotatie voorziening oninbare debiteuren 1.335 -

58.970 12.836

Kantoorkosten  [18]

Kosten automatisering 7.957 13.335

Telefoonkosten 5.961 1.425

Drukwerk 5.948 2.942

Kantoorbenodigdheden 1.999 1.655

Contributies en abonnementen 1.589 803

Portikosten 658 427

24.112 20.587

Algemene kosten  [19]

Accountantskosten 6.299 5.234

Verzekeringen 848 683

Bestuurskosten 502 231

Advieskosten 728 225

Administratiekosten 772 -

Betalingsverschillen 142 -

Overige algemene kosten -19.442 135

-10.151 6.508

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  [20]

Bankrente 133 73
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Stichting Biesboschmuseum te Werkendam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten  [21]

Bankkosten en provisie 3.717 2.004

Werkendam, 9 mei 2017

D. Altena C. Bouman
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