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Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Museum Domburg Collectie te Domburg is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en
de exploitatierekening over de periode 28 augustus 2020 tot en met 31 december 2020 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichting 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. 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 zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Museum Domburg Collectie.

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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de
navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna
een opstelling van de balans per ultimo 28 augustus 2020 tot en met 31 december 2020 in verkorte
vorm. 

Financiële structuur

31-12-2020
€ %

Activa

Materiële vaste activa 310.077 100,0
Vorderingen - -

Passiva

Doelvermogen 310.077 100,0
Kortlopende schulden - -

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
JOOSSE Accountants Belastingadviseurs B.V.

Was getekend
drs. P.W. Joosse
Registeraccountant                           

Behorend bij accountantsrapport



Jaarrekening

Behorend bij accountantsrapport



Stichting Museum Domburg Collectie 5
Domburg

Balans per 31 december 2020 

31 december 2020 28 augustus 2020
€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 
Kunst - collectie 310.077 -

Totaal activa 310.077 -

Passiva

Doelvermogen 2 

Kapitaal 310.077 -

Totaal passiva 310.077 -
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Exploitatierekening over de periode 28-08-20 tot en met 31-12-20 

28-08-2020 / 31-12-2020
€ €

Totaal van resultaat -
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Museum Domburg Collectie is feitelijk gevestigd op Postbus 36, 4357 ZG te Domburg en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 80198848.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de onderneming

De activiteiten van Stichting Museum Domburg Collectie bestaan voornamelijk uit het in eigendom
verkrijgen en in stand houden van kunstwerken ten behoeve van Stichting Museum Domburg. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad 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.

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa, bestaande uit de kunstcollectie, worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van bijzondere
waardeverminderingen.
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Toelichting op de balans

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:
Kunst -

collectie
€

Boekwaarde per
28 augustus 2020 -

Mutaties 

Kunstcollectie van Stichting
Museum Domburg 305.127
Ontvangen schenkingen van
kunstwerken 4.950

Saldo mutaties 310.077

Stand per 31 december 2020

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 310.077

Boekwaarde per
31 december 2020 310.077

2  Doelvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het doelvermogen weergegeven.

Kapitaal
€

Stand per 28 augustus 2020 -
Mutaties kunstcollectie 310.077

Stand per 31 december 2020 310.077
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