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1.  FINANCIEEL RAPPORT



               Brokken Zijp Stichting voor moderne

               en hedendaagse kunst (BFA)

               T.a.v. het bestuur

               Goirleseweg 2

               5026 PC  TILBURG

Referentie: 1424/mr                Tilburg, 24 juni 2019

Betreft:      jaarrekening 2016

Geachte bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van

de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland

geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Brokken Zijp Stichting voor moderne en

hedendaaggse kunst (BFA) te Liempde samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door

het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

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.
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Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA) te Tilburg

1.2  Fiscale positie

Hoogachtend,

Van Boekel Smits & Willems Belastingadviseurs

drs. A.L.A.M. Smits

Belastingadviseur

Gelet op de ANBI status is er geen vennootschapsbelastingplicht.

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



Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA) te Tilburg

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 468.826 392.426

468.826 392.426

Vlottende activa

Liquide middelen 233 76

Totaal activazijde 469.059 392.502

31 december 2016 31 december 2015
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Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA) te Tilburg

2.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Kapitaal 469.059 392.502

469.059 392.502

Totaal passivazijde 469.059 392.502

31 december 2016 31 december 2015

 - 7 -



Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA) te Tilburg

2.2  Winst- en verliesrekening over 2016

€ € € €

Netto-omzet 101.647 84.982

Bruto bedrijfsresultaat 101.647 84.982

Huisvestingskosten 5.069 4.500

Verkoopkosten 7.063 3.126

Algemene kosten 12.958 20.448

Som der bedrijfskosten 25.090 28.074

Resultaat na belastingen 76.557 56.908

2016 2015
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Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA) te Tilburg

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Bestuur

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

J.C.M. Brokken - Zijp

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Voorzitter

Penningmeester

A.L.A.M. Smits

Secretaris

R.A.M. Vercauteren

De activiteiten van Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA), statutair gevestigd

te Liempde, bestaan voornamelijk uit:

- steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

- de bevordering van beeldende kunst na 1950

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Goirleseweg 2 te Tilburg.

Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA), statutair gevestigd te Liempde is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52697932.
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Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA) te Tilburg

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Liquide middelen

Eigen vermogen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien de vennootschap eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in

mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de statuten dit toestaan, totdat

deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt

de opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. 

De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is

gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden

rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante

winstbelastingeffecten.

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende

toelichting.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en

vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en

de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een

voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt

als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening

wordt gevormd.
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Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA) te Tilburg

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Bijzondere posten

Activeren van rentelasten

Belastingen

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande

boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van

wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een

aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te activeren

rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen

leningen of op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van

het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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.

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

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

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.
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Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA) te Tilburg

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

31-12-2016 31-12-2015

€ €

VASTE ACTIVA

Andere kunstwerken 346952 298494

Kunstenaarsboeken 103658 88658

Ephemera en bibliotheek en archief 18.216 5.274

468826 468826

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Bank 233 76
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Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA) te Tilburg

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

31-12-2016 31-12-2015

€ €

Kapitaal

Kapitaal 469.059 392.502
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Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA) te Tilburg

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2016 2015

€ €

Netto-omzet

Schenking 76.400 56.895

Donatie 25.247 28.087

101.647 84.982

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 5.069 4.500

Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten 4.057 2.976

Beurs- en congreskosten 3.006 150

7.063 3.126

Algemene kosten

Accountantskosten 2.144 1.870

Restauratie- en inlijstkosten 3.622 -

Publicatiekosten 4.829 18.427

Overige algemene kosten 2.363 151

12.958 20.448
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