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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/cdl
Betreft:
jaarrekening 2018

Tilburg, 30 april 2019

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting BFA te Liempde samengesteld. De
jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

Werkzaamheden
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.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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1.2 Fiscale positie
Gelet op 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.
Hoogachtend,
Van Boekel Smits & Willems Belastingadviseurs

drs. A.L.A.M. Smits
Belastingadviseur
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2. JAARREKENING

Stichting BFA te Tilburg
2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris

2.074.889

549.004
2.074.889

549.004

244

326

2.075.133

549.330

Vlottende activa

Liquide middelen
Totaal activazijde
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Stichting BFA te Tilburg
2.1 Balans per 31 december 2018
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal

31 december 2018
€
€

2.075.133

Totaal passivazijde
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31 december 2017
€
€

549.330
2.075.133

549.330

2.075.133

549.330

Stichting BFA te Tilburg
2.2 Winst- en verliesrekening over 2018
2018
€

2017
€

€

€

Netto-omzet
Bruto-marge

1.548.877
1.548.877

97.014
97.014

Overige bedrijfsopbrengsten
Bruto bedrijfsresultaat

1.500
1.550.377

500
97.514

Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten

5.246
6.064
294
12.786

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

5.164
6.621
5.458
24.390

17.243

1.525.987

80.271

-184

Resultaat
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-184

-

1.525.803

80.271

Stichting BFA te Tilburg
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.
Onderneming
Stichting BFA, statutair gevestigd te Liempde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 52697932.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting BFA, statutair gevestigd te Liempde, bestaan voornamelijk uit:
- steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
- de bevordering van beeldende kunst na 1950
Bestuur
J.C.M. Brokken - Zijp
Voorzitter
R.A.M. Vercauteren
Secretaris
A.L.A.M. Smits
Penningmeester
H.W. Halenbeek
Bestuurslid
J.G.P.M. van Duijnhoven
Bestuurslid
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
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.
Materiële vaste activa
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. Een specificatie is in het dossier aanwezig.

Liquide middelen
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.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
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.
Omzet
Onder omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen kunstwerk.
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

- 10 -

Stichting BFA te Tilburg
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
31-12-2018
€

31-12-2017
€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventaris
Andere kunstwerken
Kunstenaarsboeken
Ephemera en bibliotheek en archief

1.224
1.843.246
194.662
35.757
2.074.889

422.552
105.734
20.718
549.004

244

326

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Bank
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Stichting BFA te Tilburg
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
31-12-2018
€
Kapitaal
Kapitaal

2.075.133
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31-12-2017
€

549.330

Stichting BFA te Tilburg
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2018
€
Netto-omzet
Schenking
Donatie
Legaat

2017
€

24.084
24.416
1.500.377
1.548.877

80.178
16.836
97.014

Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten

1.500

500

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed

5.246

5.164

Verkoopkosten
Reis- en verblijfkosten

6.064

6.621

Kantoorkosten
Overige kantoorkosten

294

-

2.692
3.074
5.305
1.715
12.786

1.601
1.936
1.921
5.458

184

-

Algemene kosten
Accountantskosten
Notariskosten
Tentoonstelling
Diversen
Overige algemene kosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
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