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Brokken Zijp Stichting voor moderne
en hedendaagse kunst (BFA)

T.a.v. het bestuur
Barrierweg 60
5298 LT LIEMPDE

Referentie: L424lcdl
Betreft: jaarrekening 2019

Tilburg, 29 mei 2020

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw
onderneming

De balans per 31 december 2019, de winst en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rappoft opgenomen.

1. 1 Opdrachtbevestiging

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 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.

Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kadêr van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in
hoofdzaak uit het veaamelen, 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 geëvatueerd.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben w'rj de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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@g-voormoderneenhedendaaggsekunst(BFA)teLiempde

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,
BSW Belastingadviseurs

drs. A.L.A.M. Smits
Belastingadviseur
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@g-voormoderneenhedendaaggsekunst(BFA)teLiempde

2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

31 december 2019 31 december 2018
ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële uaste activa
Inventaris 2.tI7.4LB 2.074.989

2.IL7.4r8 2.074.889

Vlottende activa

Liquide middelen

Totaal activazijde

244 446

2.17 2,075.335
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2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

31 december 2019 31 december 2018
PASSIVA € € €

Eigen vermogen
Kapitaal 2.117.662 2.075.335

2.117.662 2.075.335

Totaal passivazijde 2.117.662 2.075.335

€
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2,2 Winst- en verliesrckening over 2019

2019 2018
€ €€ €

Netto-omzet
Bruto-marge

Overige bedrijfsopbrengsten
Bruto bedrijfsresultaat

Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

Resultaat

809
5.367
5.919

892
8.639

5.246
6.064

294
t2.786

64.155
64.155

64.155

21.626

42.529

42.529

7.548.877
t.s4B.B77

1.500
1.550.377

24.390

1.525.987

-184
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184
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2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

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"

Vestigingsadres, rechtsvotrn en inschrijfnummer handelsregister
Brokken Zijp Stichting voor moderne en hedendaaggse kunst (BFA), statutair gevestigd te Liempde is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernumm er 52697g32.

\
Bestuur
Bestuur
J.C.M. Brokken - Zijp
Voorzitter .J

R.A.M. Vercauteren
Secretaris

A.L.A.M. Smits
Penningmeester

H.W. Halenbeek
Bestuurslid

J.G.P.M, van Duijnhoven
Bestuurslid

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnên voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de jaarverslaggeving.'

Vergelijking met vooigaand jaar
De gehanteerde gr'ondslágen 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.

Bijzonderc posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeuftenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergel'rjkbaarheid
apaft toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebrui ksduur en bijzondere waardevermi nderi ngen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaaqdigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Liquide middelen
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 kedietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominalewaaide.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
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 wo.rden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met ïnachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde geryaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende
activa opgenomen effecten en afgelgide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als
afdekkingsinstrument.

Opbren gsWera ntwoold i n g

Algemeen
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.

Kosten
De kosten'word..en bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben

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

Activeren va n rentelasten
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 perÍode van vervaardiging.
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2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA
3r-12-2019 31-12-2018

€ €

VASTE ACTIVA

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

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen
Bank
Rabobank

'3'z3o
1.856.131

209.239
48,812--*+-

2.117.4i78

244

r.224
r.843.246

L94.662
35.757

2.074,889

244
202

244 446
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2.4 Toelichting op de balans

PASSÍVA

EIGEN VERMOGEN

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Kapitaal
Kapitaal 2.Lr7.662

-

2.075.33s
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

20t9 2018
€ €

Netto-omzet
Schenking natura Jose Brokken
Donatie
Legaat

64,155 24.084
24.4t6

1.s00.377
r.548.877

--r-.-:-

64.155

-
Overige bed rijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten

Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijuingen materiële vaste activa
Inventaris

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed

Verkoopkosten
Reis- en verblijfkosten

Kantoorkosten
Overige kantoorkosten

1.500

-
809

809

5.367 5.246

5.919 6.064

892 294

Algemene ko3ten
Accountantskosten
Notariskosten

Tentoonstelling
Diversen

Overige algemene kosten

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

BL7

785

2.t39
4.898

2.692
3.074

5.305
L.7T5

8.639 t2.786
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