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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



               Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland

               T.a.v. het bestuur

               Hilweg 2

               4251 MT  WERKENDAM

Referentie: 431802.D2017                Breda, 29 juni 2018

Betreft:      jaarrekening 2017

Geachte bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw 

onderneming.

De balans per 31 december 2017, de winst- en verliesrekening over 2017 en de toelichting, welke tezamen de 

jaarrekening 2017 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam is door ons samengesteld op 

basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de 

winst- en verliesrekening over 2017 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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en 

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte 

gegevens.

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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het 

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland.

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.
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Hoogachtend,

Witlox VCS B.V.

H.M. Oprinsen RA

Was getekend H.M. Oprinsen RA d.d. 29 juni 2018

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 Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam

2.1  Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 3.999.213 4.241.595

Inventaris 600.764 833.756

4.599.977 5.075.351

Vlottende activa

Vorderingen 

Groepsmaatschappijen [2] 217.719 100.743

Belastingen [3] 7.969 13.908

Overige vorderingen en

overlopende activa
[4]

62.066 93.433

287.754 208.084

Liquide middelen [5] 23.477 582.094

Totaal activazijde 4.911.208 5.865.529

31 december 2017 31 december 2016

 - 6 - samenstellingsverklaring afgegeven/ref.: 431802.D2017



Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam

2.1  Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Bestemmingsfonds [6] 4.081.872 4.495.741

Overige reserves [7] 388.846 415.874

4.470.718 4.911.615

Langlopende schulden

Overige schulden [8] 366.656 416.664

366.656 416.664

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen komend 

boekjaar
[9]

50.004 50.000

Handelscrediteuren 11.830 456.309

Overige schulden en

overlopende passiva 
[10]

12.000 30.941

73.834 537.250

Totaal passivazijde 4.911.208 5.865.529

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam

2.2  Staat van baten en lasten over 2017

€ € € €

Netto-omzet [11] 161.505 458.198

Bruto bedrijfsresultaat 161.505 458.198

Afschrijvingen [12] 475.374 439.378

Huisvestingskosten [13] 20.413 10.142

Algemene kosten [14] 79.477 46.997

Som der bedrijfskosten 575.264 496.517

Exploitatieresultaat -413.759 -38.319

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - -

Rentelasten en soortgelijke kosten [15] -27.141 -9.368

Som der financiële baten en lasten -27.141 -9.368

Resultaat -440.900 -47.687

Dotatie bestemmingsfonds 61.505

Af: instandhoudingskosten -475.374

Onttrekking bestemmingsfonds -413.869

Dotatie overige reserves -27.030

-440.900

2017 2016
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Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

Schattingen

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het resultaat over het boekjaar 2017 ten bedrage van € 440.898 

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

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'.

het bouwen, uitbreiden, instandhouden en onderhouden van het biesbosch museum.

Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland, statutair gevestigd te Werkendam, is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder dossiernummer 41099305.

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.

De activiteiten van Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland, statutair gevestigd te Werkendam, bestaan 

voornamelijk uit:

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

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.
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Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Bestemmingsfonds instandhouding museum:

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 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.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte van de 

leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

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 materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 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 verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele 

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 

afgeschreven.
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Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Bedrijfskosten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende 

activa opgenomen effecten.

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.

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.

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

verliesrekening verantwoord.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

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

Subsidie en sponsorgelden

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.

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

en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Gebouwen en 

terreinen Inventaris Totaal 2017

€ € €

Aanschafwaarde 4.847.659 1.164.962 6.012.621

Cumulatieve afschrijvingen -606.064 -331.206 -937.270

Boekwaarde per 1 januari 4.241.595 833.756 5.075.351

Afschrijvingen -242.382 -232.992 -475.374

Mutaties 2017 -242.382 -232.992 -475.374

Aanschafwaarde 4.847.659 1.164.962 6.012.621

Cumulatieve afschrijvingen -848.446 -564.198 -1.412.644

Boekwaarde per 31 december 3.999.213 600.764 4.599.977

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 5 %

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Groepsmaatschappijen  [2]

Rekening-courant St. Biesbosch MuseumEiland 197.719 100.743

Rekening-courant St. Horeca Biesbosch Museum 20.000 -

217.719 100.743

Afschrijvingspercentages:
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Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam

2.4  Toelichting op de balans

2017 2016

€ €

Rekening-courant St. Biesbosch MuseumEiland 

Stand per 1 januari 100.743 304.142

Mutaties 96.976 -203.399

Stand per 31 december 197.719 100.743

2017 2016

€ €

Rekening-courant St. Horeca Biesbosch Museum

Stand per 1 januari - -

Mutaties 20.000 -

Stand per 31 december 20.000 -

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Belastingen  [3]

Omzetbelasting 4e kwartaal 7.969 13.908

Overige vorderingen en overlopende activa  [4]

Huur 30.000 -

Vooruitbetaald rechtsgang 20.122 -

Overige financieringskosten 11.944 -

Bankrente en -kosten - 15

Nog te ontvangen subsidies - 93.418

62.066 93.433

Liquide middelen  [5]

Rabobank betaalrekening 23.477 574.309

Rabobank spaarrekening - 7.785

23.477 582.094

Over de rekening-courantverhouding Stichting Biesboschmuseum is geen rente berekend. Er zijn geen 

zekerheden overeengekomen en geen aflossingsafspraken gemaakt.

Over de rekening-courantverhouding Stichting Horeca Biesbosch Museum is geen rente berekend. Er zijn 

geen zekerheden overeengekomen en geen aflossingsafspraken gemaakt.
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Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2017 2016

€ €

Bestemmingsfonds instandhouding museum  [6]

Stand per 1 januari 4.495.741 4.546.204

Dotatie bestemmingsfonds 61.505 388.915

Onttrekking bestemmingsfonds -475.374 -439.378

Stand per 31 december 4.081.872 4.495.741

Overige reserves  [7]

Stand per 1 januari 415.874 413.098

Dotatie/onttrekking overige reserves -27.028 2.776

Stand per 31 december 388.846 415.874

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Hypotheek  [8]

Rabobank hypotheek 366.656 416.664

2017 2016

€ €

Rabobank hypotheek

Stand per 1 januari 466.664 -

Storting - 500.000

Aflossing -50.004 -33.336

Aflossingsverplichting komend boekjaar -50.004 -50.000

Stand per 31 december 366.656 416.664

Het deel van de overige schulden met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € 214.664.

Als zekerheid een hypotheek ad. € 750.000 gevestigd op het recht van erfpacht op grond- en bedrijfs- en 

kantoorpand, adres Hilweg 2, 4251 MT Werkendam, kadastraal bekend is als sectie AB nummers 723, 724 en 

297 te Werkendam.
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Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam

2.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar  [9]

Rabobank hypotheek 50.004 50.000

Overige schulden en overlopende passiva  [10]

Beheervergoeding 12.000 -

Belastingen onroerende zaken - 9.141

Nog te betalen kosten - 1.800

Juridische kosten - 20.000

12.000 30.941
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Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Netto-omzet  [11]

Subsidie 61.505 388.916

Huur 100.000 69.282

161.505 458.198

Afschrijvingen  [12]

Afschrijvingen materiële vaste activa 475.374 439.378

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 242.382 220.337

Inventaris 232.992 219.041

475.374 439.378

Huisvestingskosten  [13]

Onderhoud 10.512 -

Gemeentelijke belastingen / heffingen 9.901 10.142

20.413 10.142

Algemene kosten  [14]

Juridische kosten 58.464 20.000

Beheervergoeding 12.000 -

Verzekeringen algemeen 6.063 11.621

Accountantskosten 2.950 8.078

Advieskosten - 2.450

Overige algemene kosten - 4.848

79.477 46.997
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Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland te Werkendam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2017 2016

€ €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [15]

Rente Rabobank hypotheek 10.570 8.188

Bankkosten en provisie 113 1.180

Rente Rechtsgang Staton 16.458 -

27.141 9.368

Werkendam, ……………………

D. Altena C. Bouman
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