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Aan: Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen

1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen te Gemert is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de
staat van baten en lasten over 2014 met de daarbij behorende 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 u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de
bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 640 'Organisaties zonder winststreven'. 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
Stg. 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 Verordering Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U 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 u verstrekte
gegevens.
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2 Algemene gegevens

2.1 Zakelijke gegevens van de stichting

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

M.W. Donkers-van Lankveld
J.M. van Dijk
J.P.F. van de Weijer-Scheepers
C.G.M. van den Elsen
A.A. Huijben
A.C.C. van der Heijden
W.A.H. Peters

Omschrijving van de activiteiten van de stichting
De activiteiten van de stichting 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 Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen is door
het bestuur vastgesteld op 14 december 2014.

De hierbij vastgestelde verdeling van het resultaat luidt:
€

onttrekking overige reserves 29.113
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3 Kerncijfers

3.1 Algemeen financieel
2014 2013 2012 2011 2010

Resultaatontwikkeling (x € 1.000)
opbrengsten 279 293 301 294 263
lasten 296 336 291 269 250
baten minus lasten -4 -29 20 37 17
financiële baten en lasten -4 -2 2 5 -2
resultaat -9 -31 22 41 15

Kasstroomanalyse  (x € 1.000)
geldmiddelen begin boekjaar -13 205 283 205 454
kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 8 90 133 137 -123
kasstroom uit investeringsactiviteiten -30 -307 -208 -56 -123
kasstroom uit financieringsactiviteiten 76 -3 -2 -2 -2
saldo geldmiddelen einde boekjaar 40 -13 205 283 205
cashflow 60 27 79 98 64

Investeringsratio's
netto investeringen in materiële en
immateriële vaste activa 11 307 208 32 118
netto investeringen / afschrijvingen 0,2 5,3 3,6 0,6 2,4

Rentabiliteit (%)
resultaat na belastingen / gemiddeld eigen
vermogen -1,0 -3,6 2,6 4,9 1,8
resultaat na belastingen / gemiddeld totaal
vermogen -0,9 -3,2 2,4 4,5 1,6
bedrijfsresultaat /opbrengsten -1,6 -10,0 6,7 12,4 6,3

Solvabiliteit
eigen vermogen (x € 1.000) 847 856 887 864 823
eigen vermogen in % totaal vermogen 89,4 88,3 91,5 94,1 91,2
financieringen op lange termijn (x € 1.000) 932 864 898 878 838
geïnvesteerd vermogen (x € 1.000) 894 881 695 597 636
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4.2 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Het is afgeleid van de staat van baten
en lasten en de mutaties in de begin- en eindbalans. Balansmutaties waarmee geen kasstromen gepaard
gaan, worden niet opgenomen.
De netto-kasstroom bevat geen mutaties van kortlopende schulden aan kredietinstellingen. Deze schulden
worden geacht deel uit te maken van de liquide middelen.

2014 2013

x € 1.000 x € 1.000

resultaat boekjaar -9 -31
afschrijving vaste activa 69 58

cashflow 60 27

Andere aanpassingen tot kasstroom uit
bedrijfsactiviteiten
mutaties voorraden - -5
mutaties vorderingen -2 56
mutaties kortlopende schulden (niet-rentedragend
en exclusief investeringscrediteuren) -50 12

mutatie werkkapitaal -52 63

kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 8 90

netto investeringen in
- materiële vaste activa -11 -307
mutatie investeringscrediteuren -19 -

kasstroom uit investeringsactiviteiten -30 -307

financieringstekort -22 -217

opgenomen langlopende schulden 78 -
aflossingen langlopende schulden -3 -1

kasstroom uit financieringsactiviteiten 75 -1

mutatie geldmiddelen 53 -218
geldmiddelen begin boekjaar -13 205

geldmiddelen einde boekjaar 40 -13

De geldmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2014 31-12-2013

x € 1.000 x € 1.000

liquide middelen 40 7
bank, rekening-courant - -20

40 -13
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Wij zijn graag bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen.

Veldhoven, 9 juli 2015

Hoogachtend,

ABAB Accountants B.V.
#HANDTEKENING#

C.M.C.R. Kuylaars-van Oort
Accountant-Administratieconsulent
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Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen te Gemert

1 Balans per 31 december 2014 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2014 31 december 2013

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

grond 223.520 223.520
gebouwen inclusief ondergrond 603.850 647.384
overige onroerende materiële vaste activa 17.253 20.320
inventaris en machines 35.451 46.089

880.074 937.313

Vlottende activa

Voorraden

veevoer 650 650
overige grond- en hulpstoffen 2.114 1.948
vlees- en handelsvee 7.310 7.900

10.074 10.498

Vorderingen

debiteuren 4.193 -
omzetbelasting - 1.794
overige vorderingen 12.375 12.375

16.568 14.169

Liquide middelen 40.174 6.586

946.890 968.566
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PASSIVA
31 december 2014 31 december 2013

€ € € €

Eigen vermogen

overige reserves 846.733 855.629

Langlopende schulden

overige leningen 84.876 8.508

Kortlopende schulden

rentedragende schulden
bank, rekening-courant - 20.458
aflossingsverplichtingen overige leningen 2.677 2.528

2.677 22.986
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

niet-rentedragende schulden
crediteuren 5.000 68.041
omzetbelasting 3.564 -
overige schulden 4.040 13.402

12.604 81.443
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

15.281 104.429

946.890 968.566
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Stg. Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen te Gemert

2 Staat van baten en lasten over 2014

2014 2013

€ € € €
Baten
opbrengsten 279.447 292.737
overige baten 12.227 14.390

291.674 307.127

Lasten
inkoopwaarde van de omzet 61.065 66.667
lonen en salarissen 35.236 33.387
afschrijving vaste activa 68.506 58.004
huisvestingskosten 67.475 97.479
inventaris- en machinekosten 11.731 27.620
verkoopkosten 5.107 3.141
overige personeelskosten 10.620 8.638
algemene kosten 36.424 41.347

296.164 336.283

Baten minus lasten -4.490 -29.156

Financiële baten en lasten
rentebaten en soortgelijke opbrengsten 857 815
rentelasten en soortgelijke kosten 5.263 2.655

-4.406 -1.840

Tekort -8.896 -30.996
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