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Aan: het Bestuur

1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen te Gemert is door ons samengesteld op basis
van de van het bestuur van de vennootschap gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2018 en de exploitatierekening over 2018 met de 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
het bestuur van de vennootschap 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 is het bestuur van de vennootschap 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 het bestuur van de vennootschap
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
Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen te Gemert. 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). Het bestuur van de vennootschap en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door het
bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.
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2 Algemene gegevens

2.1 Zakelijke gegevens van de onderneming

rechtsvorm stichting
bedrijfsadres Pandelaar 106, 5421 NJ Gemert
statutaire naam Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen
handelsnaam Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen
BTW-nummer NL.0087.27.223.B01
Kamer van Koophandel 41090964
bestuurders G.H. Verkampen

L.H.G.A. Driessen
P. van den Berg
J.M. van Dijk
T. van Katwijk
A. Vermeer

Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten
De activiteiten van de onderneming betreffen de inrichting, instandhouding en exploitatie van een museum te
Gemert over de Boerenbond en zijn coöperaties en het uitdragen en zichtbaar maken van gebruiken aan het
begin van de vorige eeuw, mede in het geboortehuis van Pater Gerlacus van den Elsen een en ander ten behoeve
van het algemeen belang en ten behoud van het cultureel erfgoed en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2 Vaststelling jaarrekening vorig boekjaar

De jaarrekening over het voorafgaande boekjaar van Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen is door het
bestuur vastgesteld op 20 juni 2018.

De hierbij vastgestelde verdeling van het resultaat luidt:
€

toevoeging overige reserves 3.205
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Wij zijn graag bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen.

#HANDTEKENING3#_5 juni 2019

Veldhoven, 5 juni 2019

Hoogachtend,

ABAB Accountants B.V.

R.L.P.J. Fabrie AA
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Veldhoven, 11 juni 2019

Hoogachtend,

ABAB Accountants B.V.

R.L.P.J. Fabrie AA





Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen te Gemert

1 Balans per 31 december 2018 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2018 31 december 2017

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

grond 395.824 395.824
gebouwen inclusief ondergrond 647.966 645.504
overige onroerende materiële vaste activa 7.042 8.809
inventaris en machines 49.476 61.088
transportmiddelen 5.685 6.997

1.105.993 1.118.222

Vlottende activa

Voorraden

veevoer 420 420
overige grond- en hulpstoffen 2.565 3.304
vlees- en handelsvee 6.500 6.500

9.485 10.224

Vorderingen

debiteuren 4.796 1.475
omzetbelasting 564 1.667
latente belastingvorderingen 9.329 -
overige vorderingen 301 391

14.990 3.533

Liquide middelen 27.791 39.543

1.158.259 1.171.522
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PASSIVA
31 december 2018 31 december 2017

€ € € €

Eigen vermogen

reserves 871.956 843.003

Kortlopende schulden

crediteuren 5.498 5.838
overige schulden 280.805 322.681

286.303 328.519

1.158.259 1.171.522
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Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen te Gemert

2 Exploitatierekening over 2018

2018 2017

€ € € €
Opbrengsten
opbrengsten 312.623 296.905

Directe kosten
inkoopwaarde van de omzet 70.589 69.573

bruto-marge 242.034 227.332
overige bedrijfsopbrengsten 14.763 12.480

256.797 239.812

Niet toegerekende kosten
afschrijving vaste activa 42.836 53.651
huisvestingskosten 70.804 72.094
inventaris- en machinekosten 23.777 11.655
kosten vervoermiddelen 1.527 189
verkoopkosten 9.827 4.732
overige personeelskosten 48.732 50.531
algemene kosten 29.948 33.624

227.451 226.476

Bedrijfsresultaat 29.346 13.336

Financiële baten en lasten
rentelasten en soortgelijke kosten 9.722 10.131

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
belastingen 19.624 3.205
belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening 9.329 -

Resultaat na belastingen 28.953 3.205
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