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Aan het bestuur en directie van
Stichting De Gekroonde Brandersketel
Lange Haven 74-76
3111 CH  Schiedam

Schiedam, 17 juni 2021  

Betreft: Uw jaarrapport 2020

Geachte directie en bestuur,

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van uw stichting.

OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw Stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 128.594 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 2.421,
samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING
De jaarrekening van Stichting De Gekroonde Brandersketel is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-
verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 Stichting De
Gekroonde Brandersketel. 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). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting
zijn wij steeds gaarne bereid.

Hoogachtend,

P. Breeman       
Accountant-Administratieconsulent              
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FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie kan als volgt worden weergegeven:
31-12-2020

€ €

31-12-2019

€ €

Middelen op lange termijn

Kapitaal 117.342 114.922

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 110.973 110.973

Werkkapitaal 6.369 3.949

Het werkkapitaal is als volgt samengesteld:

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa (16.548) (33.986)
Liquide middelen (1.073) (1.163)

(17.621) (35.149)

Kortlopende schulden

Handelskrediteuren - 12.917
Belastingen 472 1.574
Overige schulden en overlopende passiva 10.780 16.709

11.252 31.200

6.369 3.949
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JAARREKENING



BALANS PER  31 DECEMBER 2020

ACTIVA

31-12-2020

€ €

31-12-2019

€ €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Gebouwen 110.972 110.972
Collectie 1 1

110.973 110.973

110.973 110.973

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa 16.548 33.986
 
Liquide middelen 1.073 1.163

17.621 35.149

128.594 146.122

Stichting De Gekroonde Brandersketel te Schiedam
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PASSIVA

31-12-2020

€ €

31-12-2019

€ €

EIGEN VERMOGEN

Reserve 117.342 114.922

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Handelskrediteuren - 12.917
Belastingen 472 1.574
Overige schulden en overlopende passiva 10.780 16.709

11.252 31.200

128.594 146.122
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2020

2020

€ €

2019

€ €

Netto-omzet 74.770 74.770

Personeelskosten 27.500 27.500
Overige bedrijfskosten 44.767 45.481

Som der uitgaven (72.267) (72.981)

Exploitatie-saldo 2.503 1.789

Rentelasten en soortgelijke kosten (82) (78)

Resultaat voor belasting 2.421 1.711

Resultaat 2.421 1.711

Stichting De Gekroonde Brandersketel te Schiedam
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TOELICHTING ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting De Gekroonde Brandersketel bestaan uit het vergaren en doen beheren van
voorwerpen van cultureel-historische waarde op het gebied van de moutwijn-, slijters- en horecabranche,
alsmede het verwerven van en doen beheren van beschermende monumenten op het gebied van het
Nederlands gedestilleerd.

Samenstelling bestuur

De heer R. Scheeres
De heer R.P.M. de Kuijper 
De heer N.C. Valkenburg (penningmeester)

Vestigingsplaats, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting De Gekroonde Brandersketel, statutair gevestigd te Schiedam is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 41142056.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
de Stichting De Gekroonde Brandersketel zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakeleijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen

Algemeen

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

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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzicht
van voorgaand jaar.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Stichting De Gekroonde Brandersketel te Schiedam
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Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Kortlopende
schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprjs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

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 worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit verhuur van onroerende zaken.

Kosten

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

Stichting De Gekroonde Brandersketel te Schiedam
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

VASTE ACTIVA

31-12-2020

€

31-12-2019

€Materiële vaste activa

Gebouwen 110.972 110.972
Collectie 1 1

 110.973 110.973

 Het verloop hiervan is:
Boekwaarde per 1 januari 110.973 110.972

 Afschrijvingspercentages:
Gebouwen : 0%

Op het pand wordt niet afgeschreven als gevolg van de overwaarde. De WOZ-waarde van het pand aan
de Lange Haven 74-76 is € 1.282.000 (waardepeildatum 1 januari 2019). 

 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
 

31-12-2020

€

31-12-2019

€Overige vorderingen en overlopende activa

Rekening-courant Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam 6.320 13.725
Nog te ontvangen subsidie dakrenovatie 9.880 15.809
Vooruitbetaalde kosten 348 4.452

16.548 33.986

 Rekening-courant Stichting Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Over de vordering wordt geen rente berekend.

Liquide middelen

ABN-Amrobank, rekening-courant 1.073 1.163

De per 31 december 2020 aanwezige liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

Stichting De Gekroonde Brandersketel te Schiedam
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31-12-2020

€

31-12-2019

€EIGEN VERMOGEN

Reserve 117.342 114.922

2020

€

2019

€ Reserve

Stand per 1 januari 114.921 113.211
Mutatie reserve 2.421 1.711

Stand per 31 december 117.342 114.922

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020

€

31-12-2019

€Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 472 1.574

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 900 900
Schuld Stichting Nationaal Jenevermuseum inzake dakrenovatie 9.880 15.809

10.780 16.709

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN

Huurovereenkomsten

Het pand aan de Nieuwe Haven 74-76 te Schiedam wordt verhuurd aan de Stichting Nationaal
Jenevermuseum Schiedam. Het contract is ingegaan op 1 juni 1996 voor een periode van tien jaar, met
stilzwijgende verlenging van tweemaal vijf jaar. Op 1 juli 2006 is een nieuw contact aangegaan voor een
periode van tien jaar, met een optie om te verlengen met tweemaal vijf jaar.

Vennootschapsbelasting

Stichting de Gekroonde Brandersketel voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van
vennootschapsbelasting.

Stichting De Gekroonde Brandersketel te Schiedam
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER  2020

2020

€

2019

€Inkomsten

Huuropbrengst 74.770 74.770

Uitgaven

Personeelsbezetting

Gedurende het boekjaar 2020 was geen personeel in dienst bij de Stichting (2019:0).

Overige personeelskosten

Doorbelaste personeelskosten 27.500 27.500

Overige bedrijfskosten

Voor een specificatie van de overige bedrijfskosten verwijzen wij u naar de specificaties van dit rapport.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten 82 78

Schiedam, 8 juni 2021

Het bestuur,
Stichting De Gekroonde Brandersketel

                                                            

Stichting De Gekroonde Brandersketel te Schiedam
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SPECIFICATIES



OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

Recapitulatie 

 
2020

€

2019

€

Huisvestingskosten 10.042 10.435
Kantoorkosten 15.200 15.249
Algemene kosten 19.525 19.797

44.767 45.481

Specificatie

 

 Huisvestingskosten
Zakelijke lasten 4.523 4.222
Onderhoud gebouwen 5.519 6.213

10.042 10.435

 Kantoorkosten
Facilitaire bijdrage 15.200 15.200
Aankoop collectie - 49

15.200 15.249

 Algemene kosten
Assurantiekosten 18.517 18.297
Accountantskosten 1.008 1.500

19.525 19.797

Stichting De Gekroonde Brandersketel te Schiedam
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