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1. Algemene toelichtingen
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Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel
T.a.v. mevrouw G.P.H.M. Prozée-Kessels
Ten Brakenweg 9
6029 PH STERKSEL

1.1 Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel te Sterksel is door ons samengesteld op
basis van de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en
de winst- en verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder
andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW) en in overeenstemming
met de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
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.
Conclusie
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
Budel, 22 juni 2020
Trienekens Boleij

Martijn Boleij
Adviseur en directeur

Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel te Sterksel
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

224.500
508.139

28.139

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris

732.639

28.139

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa

5.261

Liquide middelen
Totaal activazijde

Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel te Sterksel

5.261
5.261

5.261

5.732

1.160

743.632

34.560
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2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Eigen vermogen
Kapitaal

627.512

-75.396
627.512

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Schulden aan participanten en
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
Overige schulden

-75.396

5.261

4.771

110.590
269

104.829
356

Totaal passivazijde

Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel te Sterksel

116.120

109.956

743.632

34.560
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2019
2019
€

€

€

720.520
720.520

Netto-omzet
Bruto bedrijfsresultaat
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Som der kosten

2018
€

6.622
2.888
74
7.956

Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel te Sterksel

16.000
16.000
5.389
2.806
360
8.054

17.540

16.609

702.980

-609

-72

-96
-72

-96

702.908

-705
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel, statutair gevestigd te Sterksel, bestaan
voornamelijk uit:
- Exposities
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Heezerweg 2 te Sterksel.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel, statutair gevestigd te Sterksel is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 41093244.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel 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 noodzakelijk 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 met
uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het
resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld
in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
en de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor
de Jaarverslaggeving van toepassing.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

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
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk
maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een
vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel te Sterksel
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen
voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van
korter dan 1 jaar.
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 kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient
een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

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

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.

Verlenen van diensten
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.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel te Sterksel
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Bedrijfsgebouwen en
-terreinen
€

Inventaris

Totaal 2019

€

€

-

28.139
28.139

28.139
28.139

Investeringen
Mutaties 2019

224.500
224.500

480.000
480.000

704.500
704.500

Aanschafwaarde
Boekwaarde per 31 december

224.500
224.500

508.139
508.139

732.639
732.639

Aanschafwaarde
Boekwaarde per 1 januari

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris

0%
0%

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2019
€
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten

Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel te Sterksel

5.261

31-12-2018
€
5.261
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
31-12-2019
€
Kapitaal
Kapitaal

31-12-2018
€

627.512

-75.396

110.590

104.829

Voor een gedetailleerd overzicht wordt verwezen naar de bijlagen.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Rekening courant Pisa Beheer B.V. KvK 17009285

Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel te Sterksel
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2019
€

2018
€

Gemiddeld aantal werknemers:
Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld nihil werknemers in dienst
op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2018 waren
dit nihil werknemers.
Huisvestingskosten
Gas, water en electra
Vaste lasten onroerend goed

Exploitatie- en machinekosten
Onderhoud inventaris
Vuilafvoer en schoonmaakkosten
Beveiliging

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten

Algemene kosten
Administratie- en accountantskosten
Verzekeringen
Advieskosten
Telefoon
Contributies en abonnementen

5.849
773
6.622

4.651
738
5.389

1.547
1.155
186
2.888

1.266
1.325
215
2.806

74
74

360
360

571
5.751
509
610
515
7.956

538
6.009
555
455
497
8.054

Sterksel, …………………………………………………
Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel

Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel te Sterksel
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3. BIJLAGEN
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3.1 Staat van de vaste activa
Aanschafwaarde
Omschrijving

Datum

Aanschaffingen tot
01-01-2019
€

Afschrijvingen

Investeringen
2019
€

Desinvesteringen
2019
€

Aanschaffingen t/m
31-12-2019
€

Afschrijvingen tot
01-01-2019
€

Afschrijvingen
2019
€

Afschrijving desinvesteringen
€

Afschrijvingen t/m
31-12-2019
€

Boekwaarde
per
31-12-2019
€

Residuwaarde
€

Afschrijvingspercentage
%

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
-

224.500
224.500

-

224.500
224.500

-

-

-

-

224.500
224.500

224.500
224.500

0-AW

28.139
28.139

480.000
480.000

-

28.139
480.000
508.139

-

-

-

-

28.139
480.000
508.139

28.139
480.000
508.139

0-AW
0-AW

Totaal materiële vaste activa

28.139

704.500

-

732.639

-

-

-

-

732.639

732.639

Totaal vaste activa

28.139

704.500

-

732.639

-

-

-

-

732.639

732.639

Pand 50% Heezerweg 2, 6029 PP Sterksel01-01-2019

Inventaris
Kunstwerken
Kunstwerken 50%

01-01-2011
01-01-2019

Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel te Sterksel
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3.2 Specificatie kapitaal
2019
€
Kapitaal
Stand per 1 januari
Resultaat
Kapitaal per 31 december

Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel te Sterksel

2018
€

-75.396
702.908
627.512

€

€

-74.691
-705
-75.396
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