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Countus 
Stichting  Borger  Prehistorisch hart van Nederland 
Ter attentie van directie en bestuur 
Bronnegerstraat 12 
9531 TO  Borger 

daar reken ie  op 

Countus accountants + adviseurs bv. 

Afdeling accountancy 
Baander 34 
7811  Hi  Emmen 

  

Postbus 2085 

  

7801 CB Emmen 

  

Telefoon +31 59 16 477 00 

  

Website www.countus.nl 

Plaats : Emmen E-mail info@countus.nl 

Datum : 3 april 2020 

 

Ons kenmerk : 8021261 
K.v.K. nr. 05059718 

  

Beconnr. 330474  
Contactpersoon : M.C.A. Smidt 

 

Geachte directie en bestuur, 

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting. 

Opdracht 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met 

tellingen van € 923.723 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € .-114.859, 

samengesteld. 

2 Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan: het bestuur 

De jaarrekening van Stichting  Borger  Prehistorisch hart van Nederland te  Borger  is door ons samengesteld op 

basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de 

staat van baten lasten over 2019 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 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  Borger  Prehistorisch 

hart van Nederland. Wij hebben geen controle- of boöordelingswerkzaamheden 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 dan ook ervan 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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Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting Berger Prehistorisch hart van Nederland. Onder de grondslagen - 

continuïteit en de gebeurtenissen na balansdatum heeft u toegelicht wat de impact van het virus op de Stichting 

reeds is geweest en met wat voor impact u nog rekening houdt. Ook heeft u toegelicht welke maatregelen u al 

heeft genomen en welke maatregelen u overweegt nog te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de 

regering beschikbaar gestelde faciliteiten u verwacht gebruik te maken. Uit de toelichting blijkt ook dat er grote 

onzekerheden blijken bestaan. U geeft daarbij aan dat er sprake is van een ernstige onzekerheid met betrekking 

tot de continuïteit van de Stichting. Wij zijn het met 11 eens dat de jaarrekening in deze situatie op grond van de 

regels in het verslaggevingsstelsel opgemaakt kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Dat 

neemt niet weg dat er onzekerheden blijven bestaan. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u 

naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

3 Algemeen 

3.1 Vergelijkende cijfers 

De in deze jaarrekening opgenomen vergelikende cijfers zijn afkomstig uit de jaarrekening 2018 opgesteld door 

het bestuur van de Stichting, voorzien van een samensteillingsverklring van Voulon Accountants en 

Belastingadviseurs B.V. d.d. 26 maart 2019. 
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4 Resultaat 

4.1 Vergelijkend overzicht 

Het resultaat over 2019 bedraagt negatief € 114.859 tegenover negatief € 122.344 over 2018. De resultaten over 

beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

Verschil 
realisatie-

 

Realisatie Begroting Realisatie begroting 

2019 2019 2018 Verschil 2019 2019 

€ € € - € 

Baten 

Netto-omzet 1.316.682 1.281.500 1.113.956 202.726 35.182 

Lasten 

     

Besteed aan de doelstellingen 189.250 188.450 177.181 12.069 800 

Kosten van beheer en administratie 

     

Personeelslasten 866.283 693.500 710.247 156.036 172.783 

Afschrijvingen materiële vaste activa 87.821 74.200 33.074 54.747 13.621 

Huisvestingslasten 140.096 120.000 116.962 23.134 20.096 

Exploitatielasten 11.939 10.000 7.427 4.512 1.939 

Kantoorlasten 44.062 48.000 42.129 1.933 -3.938 

Verkooplasten 37.991 57.500 22.861 15.130 -19.509 

Algemene lasten 15.373 16.000 106.933 -91.560 -627 

Som der lasten 1.203.565 1.019.200 1.039.633 163.932 184.365 

Resultaat -76.133 73.850 -102.858 26.725 -149.983 

Financiële baten en lasten 

     

Rentelasten en soortgelijke lasten -38.726 -40.000 -19.486 -19.240 1.274 

Saldo -114.859 33.850 -122.344 7.485 -148.709 
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5 Financiële positie 

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de 

balans: 

31-12-2019 31-12-2018 

 

€ 0, 
/0 

 

0/ 
/0 

Activa 

    

Vaste activa 

    

Materiële vaste activa 739.494 80,1 716.743 59,2 

Vlottende activa 

    

Voorraden 58.035 6,3 64.388 5,3 

Vorderingen 61.507 6,7 273.724 22,6 

Liquide middelen 64.687 7,0 155.273 12,9 

 

184.229 20,0 493.385 40,8 

 

923.723 100,1 1.210.128 100,0 

Passiva 

Kapitaal -342.424 -37,1 -227.565 -18,8 

Voorzieningen 31.929 3,5 60.801 5,0 

Langlopende schulden 912.275 98,8 1.003.474 82,9 

Kortlopende schulden 321.943 34,9 373.418 30,9 

 

923.723 100,0 1.210.128 100,0 
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Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden: 

    

31-12-2019 

 

31-12-2018 

  

€ € € € 

Beschikbaar op lange termijn: 

    

Kapitaal -342.424 

 

-227.565 

 

Voorzieningen 31.929 

 

60.801 

 

Langlopende schulden 912.275 

 

1.003.474 

   

601.780 

 

836.710 

Waarvan vastgelegd op lange termijn: 

    

Materiële vaste activa 

 

739.494 

 

716.743 

Vastgelegd op lange termijn, 

    

gefinancierd met middelen op korte 

    

termijn 

 

-137.714 

 

119.967 

 

Dit bedrag is als volgt aangewend: 

    

Voorraden 58.035 

 

64.388 

 

Vorderingen 61.507 

 

273.724 

 

Liquide middelen 64.687 

 

155.273 

   

184.229 

 

493.385 

Af: kortlopende schulden 

 

321.943 

 

373.418 

Werkkapitaal 

 

-137.714 

 

119.967 
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachten 
Countt1cntants + ad.' 

Accountant-Adm in i strati econsulent 
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Bestuursverslag over 2019 

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting. 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 9 - 
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1 Balans per 31 december 2019 

     

31 december 2019 31 december 2018 

  

€ € € € 

ACTIVA 

   

Vaste activa 

   

Materiële vaste activa (1) 

  

Gebouwen, terreinen en tentoonstellingen 

 

588.921 595.821 

Inventaris en film 

 

132.553 96.542 

Vervoermiddelen 

 

18.020 24.380 

  

739.494 716.743 

Vlottende activa 

   

Voorraden (2) 58.035 64.388 

Vorderingen () 61.507 273.724 

Liquide middelen (4) 64.687 155.273 

  

184.229 493.385 

923.723 1.210.128 
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31 december 2019 31 december 2018 

€ € 

PASSIVA 

Reserves en fondsen 

Algemene reserve -342.424 -227.565 

Voorzieningen 

Overige voorzieningen 

(5) 

31.929 [.1111111 

Langlopende schulden 

Schulden aan kredietinstellingen 

Kortlopende schulden 

(6) 

912.275 

321.943 

1.003.474 

373.418 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 12-

 

923./23 1.210.125 



1.203.565 1.019.200 1.039.633 

-38.726 -40.000 -19.486 

-114.859 33.850 -122.344 

710.247 
33.074 

116.962 
7.427 

42.129 
22.861 

106.933 

866.283 
87.821 

140.096 
11.939 
44.062 
37.991 
15.373 

693.500 
74.200 

120.000 
10.000 
48.000 
57.500 
16.000 
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2 Staat van baten en lasten over 2019 

Realisatie Begroting Realisatie 
2019 2019 2018 

€ € € 

Baten 

Netto-omzet (7) 1.316.682 1.281.500 1.113.956 

Lasten 

Besteed aan de doelstellingen 

Kosten van beheer en administratie 

(8) 189.250 188.450 177.181 

Personeelslasten 
Afschrijvingen 
Huisvestingslasten 
Exploitatielasten 
Kantoorlasten 
Verkooplasten 
Algemene lasten 

Rentelasten en soortgelijke lasten 

Saldo 
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3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van Stichting  Borger  Prehistorisch hart van Nederland bestaat voornamelijk uit het exploiteren 
van een museum. 

Vestigingsadres 

Stichting  Borger  Prehistorisch hart van Nederland (geregistreerd onder KvK-nummer 41017666) is feitelijk 
gevestigd op Bronnegerstraat 12 te  Borger. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de laarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva 
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar 
waarin ze voorzienbaar zijn. 

Continuïteitsveronderstelling 

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
continulteitsveronderstelling van de Stichting. Echter, gezien de financiële positie van de Stichting is haar 
voortbestaan onzeker. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk. 

Vanaf medio 2019 wordt samen met de gemeente Borger-Odoorn en de Provincie Drenthe gewerkt aan een 
toekomstplan, waarin als basis de financiële stabiliteit van de Stichting wordt gewaarborgd voor de komende 
jaren. In dit toekomstplan zijn de volgende 3 elementen verwerkt: 
1.De Stichting gaat zorgen voor een besparing in de totale kosten en het optimaliseren van de opbrengsten. Dit 
wil zij o.a. realiseren door in de periode november t/m februari het museum alleen in de weekeinden te openen 
voor algemeen publiek en voor groepen in de locatie op huur basis beschikbaar; 
2.Er wordt een aanvullende subsidie gevraagd van de Provincie en Gemeente; 
3.Er vindt een herziening plaats van de huidige financieringen; 

Alle 3 elementen bij elkaar zorgen voor een sterke verbetering van het resultaat van de Stichting en daardoor 
ook een verbetering van de liquiditeitsontwikkeling. 

Dit toekomstplan zal begin april 2020 worden voorgelegd aan de Provinciale Staten (Cultuurnota) en de 
Gemeenteraad Borger-Ddoorn. 

Daarnaast vestigen wij uw aandacht op het onderdeel "gebeurtenissen na balansdatum", waarin wordt ingegaan 
op de gevolgen van het coronavirus. 

Leasing 

Financiële leasing 

De Stichting leaset een deel van de innventaris en vervoermiddelen; hierbij heeft de Stichting grotendeels de 
voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij 
aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de 
minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en 
een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de 
langlopende schulden. 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 14 -
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De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van hot contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening 
met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden 
afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die 
op balansdatum worden verwacht. 

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. 

Voorraden 

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere 
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de 
voorraden. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

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. 

Voorzieningen 

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden 
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald 
door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen 
per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Overige voorzieningen 

Groot onderhoud gebouwen 

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op 
basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het 
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. 

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter. 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 15 -
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Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 
van transactiekosten. 
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als 
interestlast verwerkt. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd de nominale waarde. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Hot resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte 
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische 
kostprijzen. 

Netto-omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Lasten algemeen 

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de 
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten. 

Bestedingen doelstellingen 

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor 
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de 
voorwaarden zal worden voldaan. 

Personeelslasten 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 
winst-en-verliesrekening. 

Afschrijvingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet 
afgeschreven. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen. 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten 
van uitgegeven en ontvangen leningen. 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 16-
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Belastingen 

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal 
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten. 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 17-
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4 Toelichting op de balans per 31 december 2019 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

1. Materiële vaste activa 

 

Gebouwen, 

    

terreinen en 

    

tentoon- Inventaris en Vervoer-

   

stellingen film middelen Totaal 

 

€ € € € 

Boekwaarde per 1 januari 2019 595.821 96.542 24.380 716.743 

Investeringen 46.329 64.243 - 110.572 
Afschrijvingen -53.229 -28.232 -6.360 -87.821 

Boekwaarde per 31 december 2019 588.921 132.553 18.020 739.494 

    

Aanschaffingswaarde 7.931.115 246.071 31.800 8.208.986 
Cumulatieve afschrijvingen, subsidies en 

    

waardeverminderingen -7.342.194 -113.518 -13.780 -7.469.492 

Boekwaarde per 31 december 2019 588.921 132.553 18.020 739.494 

Afschrijvingspercentages 

Gebouwen, terreinen en tentoonstellingen 0-20 
Inventaris en film 10-20 
Vervoermiddelen 20 

De verzekerde waarde bedraagt circa € 3.500.000 voor het museum en circa € 1.050.000 voor het kennis 

centrum. De WOZ-waarde bedraagt €3.151.000 (belasting jaar 2020). 

Naast de genoemde gebouwen is er ook sprake van een Oertijdpark en overig grondbezit. 

VLOTTENDE ACTIVA 

2. Voorraden 

0-1 -10 0ff-1 Cf 0-f -10 oCI-f 0  

Gereed product en handelsgoederen 

Voorraad winkel 47.410 50.352 

Voorraad Museumjaarkaarten 625 4.036 

Voorraad Restaurant 6.000 6.000 

transporteren 54.035 60.388 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 18 
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31-12-2019 31-12-2018 

€ € 

Transport 

Voorraad diversen 

54.035 60.388 

4.000 4.000 

58.035 64.388 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 19 -
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3. Vorderingen 

31-12-2019 31-12-2018 

€ € 

Debiteuren 

Debiteuren 8.335 4.889 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 

Omzetbelasting 5.696 121.539 

Overige vorderingen 

Te ontvangen subsidies inzake film - 77.522 
Te ontvangen subsidie PBF inzake tentoonstelling Oek - 5.000 
Vooruitbetaalde bedragen 5.442 3.242 
Vordering milieubelasting 2018 en 2019 5.229 - 

Tussenrekening subsidies - 11.900 
MJK vergoeding 33.068 38.814 
Subsidies expositie Geopark - 10.000 
Overig 3.737 818 

 

47.476 147.296 

4. Liquide middelen 

Rabobank NL71 RABO 0309.2031.55 31.696 41.970 
Rabobank NL 24 RABO 1094.8508.45 - 695 
Rabobank NL 21 RABO 0155.7445.26 30.000 105.448 
Rabobank NL 59 RABO 0127.4561.20 1.592 1.751 
Kas 970 2.169 
Gelden onderweg 429 3.240 

64.687 155.273 
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PASSIVA 

 

2019 2018 

 

€ € 

Algemene reserve 

  

Stand per 1 januari -227.565 -105.221 
Resultaatbestemming -114.859 -122.344 

Stand per 31 december -342.424 227.565 

5. Voorzieningen 

Overige voorzieningen 

Groot onderhoud gebouwen 

Stand per 1januari 60.801 86.515 
Dotatie 15.000 15.000 
Onttrekking -43.872 -40.714 

Stand per 31 december 31.929 60.801 

De voorziening voor groot onderhoud wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het 
onderhoud van de bedrijfsgebouwen en het Oertijdpark/terrein. 

6. Langlopende schulden 

Schulden aan kredietinstellingen 

qilo..OrHO '- iiooni 

   

Leningen o/g 

  

Lening Rabobank 462.000 500.000 
Lening overig 255.287 300.000 
Lening gemeente Borger-Odoorn 180.000 180.000 

 

897.287 980.000 

Samenstellingsverklaring afgegeven - 21 - 



Stichting  Borger  Prehistorisch hart van Nederland te  Borger Jaarrekening 2019 

2019 2018 

€ € 

Lening Rabobank 

Stand per 1 januari 500.000 500.000 
Aflossing -14.000 - 

Stand per 31 december 486.000 500.000 
Aflossingsverplichting komend boekjaar -24.000 - 

Langlopend deel per 31 december 462.000 500.000 

Deze financiering is verstrekt ter financering van investeringen in onroerende zaken  etc.  De rente op deze lening 
bedraagt 2,7%. De aflossing bedraagt € 2.000 per maand ingaande op 30 juni 2019. Er is pandrecht gevestigd 
op alle huidige en toekomstige voorraden, vorderingen en inventaris en hypotheekrecht op de gebouwen en 
terreinen. 
Van het restant van de lening per 31 december 2019 heeft een bedrag van € 366.000 een looptijd langer dan vijf 
jaar. 

Lening overig 

Stand per 1januari 300.000 - 

Opgenomen gelden - 300.000 
Aflossing -21.682 - 

Stand per 31 december 278.318 300.000 
Aflossingsverplichting komend boekjaar -23.031 - 

Langlopend deel per 31 december 255.287 300.000 

Deze lening is verstrekt ter financiering van de herinrichting van het museum. De rente op deze lening bedraagt 
7,0%. De rente en aflossing bedragen €3.500 per maand ingaande op 1 jnauari 2019. Er is een 2e 
hypotheekrecht gevestigd op de gebouwen en terreinen. 
Van het restant van de lening per 31 december 2019 heeft een bedrag van € 145.461 een looptijd langer dan vijf 
jaar. 

Lening gemeente Borger-Odoorn 

Stand per 1 januari 
Opgenomen gelden 

180.000 - 

- 180.000 

Langlopend deel per 31 december 180.000 180.000 

Deze financiering is verstrekt ter financiering van de herinrichting van het museum. De rente bedraagt 0,0%. De 
aflossing bedraagt € 18.000 per jaar ingaande op 1 juli 2021. 
Van het restant van de lening per 31 december 2019 heeft een bedrag van €108.000 een looptijd langer dan vijf 
jaar. 

31-12-2019 31-12-2018 

Financieringen 

Lease schrobmachine 3.813 6.029 
Lease Peugeot Expert V 6.915 10.795 
Lease Peugeot Partner V 4.260 6.650 

14.988 23.474 
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2019 2018 

 

€ € 

Lease schrobmachThe 

  

Stand per 1januari 6.029 - 

Opgenomen gelden - 6.250 
Aflossing -1.059 -221 

Stand per 31 december 4.970 6.029 
Aflossingsverplichting komend boekjaar -1.157 - 

Langlopend deel per 31 december 3.813 6.029 

Deze financiering ad € 6.250 is verstrekt ter financiering van een schrobmachine. Aflossing vindt plaats over een 
periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 8,90% vast tot en met 2023. De maandelijkse aflossing 
bedraagt € -. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 44. 

Lease  Peugeot  Expert V 

Stand per 1 januari 
Aflossing 

14.675 18.555 
-3.880 -3.880 

Stand per 31 december 10.795 14.675 
Aflossingsverplichting komend boekjaar -3.880 -3.880 

Langlopend deel per 31 december 6.915 10.795 

Deze financiering ad € 19.400 is verstrekt ter financiering van de  Peugeot  Expert met kenteken V-31 6-JK. 
Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,00% vast tot en met 2022. 
De maandelijkse aflossing bedraagt € 323. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 33. 

Lease  Peugeot  Partner V 

Stand per 1 januari 
Aflossing 

9.040 11.430 
-2.390 -2.390 

Stand per 31 december 6.650 9.040 
Aflossingsverplichting komend boekjaar -2.390 -2.390 

Langlopend deel per 31 december 4.260 6.650 

Deze financiering ad € 11.950 is verstrekt ter financiering van de  Peugeot  Partner met kenteken V-325-JK. 
Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,00% vast tot en met 2022. 
De maandelijkse aflossing bedraagt € 199. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 33. 

31-12-2019 31-12-2018 

€ € 

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 

Leningen 47.031 - 

Financieringen 7.427 6.270 

54.458 6.270 

Crediteuren 

Crediteuren 51.369 277.938 
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Jaarrekening 2019 

31-12-2019 31-12-2018 

€ € 

8.788 31.174 
5 - 

8.793 31.174 

Stichting  Borger  Prehistorisch hart van Nederland te  Borger 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 
Pensioenen 

Overlopende passiva 

Reservering vakantiegeld en -uren 
Hunebedloop 
Geopark Expositie 
Vooruitontvangen subsidies 
Tussenrekening contracten jaarbedragen 
Overige schulden 

51.023 15.857 
125 - 

32.184 24.289 
116.460 387 

1.571 -  

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Onderhoudscontract / onderhoudscontract reparatie dak 

Door de Stichting zijn meerjarige onderhoudscontracten voor de gebouwen en in het bijzonder voor het 
onderhoud van het dak afgesloten met Koninklijke BAM groep. 
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Jaarrekening 2019 

5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 

    

Realisatie Begroting Verschil Realisatie 

 

2019 2019 2019 2018 

 

€ € € € 
7.Netto-omzet 

    

Activiteiten 16.222 7.500 8.722 10.423 
Horeca 319.174 375.000 -55.826 332.323 
Winkel 111.509 130.000 -18.491 108.156 
Subsidies 201.460 201.500 -40 201.460 
Abonnementen 935 500 435 600 
MJK 145.951 142.000 3.951 93.543 
Entree 521.431 425.000 96.431 367.451 

 

1.316.682 1.281.500 35.182 1.113.956 

8. Besteed aan de doelstellingen 

    

Activiteiten 

    

Activiteiten lasten 8.205 - 8.205 11.860 

Horeca 

    

Inkoophoreca 107.438 118.700 -11.262 105.625 
Overige horeca 10.898 12.550 -1.652 12.477 

 

118.336 131.250 -12.914 118.102 

Winkel 

    

Inkoop winkel 59.889 55.700 4.189 45.319 
Overige kosten 2.820 1.500 1.320 1.900 

 

62.709 57.200 5.509 47.219 
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Realisatie Begroting Verschil Realisatie 
2019 2019 2019 2018 

9. Personeelslasten 

Lonen en salarissen 
Overige personeelslasten 

Lonen en salarissen 

Bruto-loon inclusief sociale lasten/pensioenlasten (wg) 
Bijdragen ziekteverzuimverzekering 
Uitkering ziekteverzuimverzekering 

Overige personeelslasten  

€ € € € 

554.866 550.000 4.866 531.742 
311.417 143.500 167.917 178.505 

866.283 693.500 172.783 710.247 

545.997 535.000 10.997 537.656 
13.127 15.000 -1.873 10.514 
-4.258 - -4.258 -16.428 

554.866 550.000 4.866 531.742 

Oproepkrachten 278.915 75.000 203.915 129.565 
Reiskostenvergoedingen personeel/vrijwilligers 18.733 17.500 1.233 19.400 
Scholingskosten personeel 5.051 7.500 -2.449 12.475 
Kantinekosten personeel 37 - 37 1.807 
Wedeka/Emco 39.943 80.000 -40.057 95.329 
Vrije ruimte werkkostenregeling 2.850 - 2.850 - 

Kosten vrijwilligers 3.531 5.000 -1.469 4.446 
Overige personeelskosten 9.718 3.500 6.218 13.700 

 

358.778 188.500 170.278 276.722 
Doorberekende overige personeelslasten - - - -53.217 
Overige baten personeel -45.000 -45.000 - -45.000 
Doorberekende overige personeelslasten -2.361 - -2.361 - 

 

311.417 143.500 167.917 178.505 

Personeelsleden 

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 9 personeelsleden werkzaam (2018: 13) 

10. Afschrijvingen 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Gebouwen, terreinen en tentoonstellingen 
Inventaris en film 
Vervoermiddelen 

Overige bedrijfslasten 

53.229 46.000 7.229 1.659 
28.232 21.800 6.432 25.055 

6.360 6.400 -40 6.360 

87.821 74.200 13.621 33.074 
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Realisatie Begroting Verschil Realisatie 

 

2019 2019 2019 2018 

 

€ € € € 
11. Huisvestingslasten 

    

Verzekering onroerende zaken 18.175 10.000 8.175 7.577 
Onroerende zakenbelasting 10.396 16.000 -5.604 15.505 
Onderhoud gebouwen 15.860 12.500 3.360 13.750 
Energie 20.806 25.500 -4.694 23.792 
Water 2.249 2.000 249 2.145 
Schoonmaakkosten 35.614 18.000 17.614 17.205 
Onderhoudscontract BAM / onderhoudscontract 

    

reparatie dak BAM 21.470 20.000 1.470 21.470 
Dotatie voorziening groot onderhoud 15.000 15.000 - 15.000 
Overige huisvestingslasten 526 1.000 -474 518 

 

140.096 120.000 20.096 116.962 

12. Exploitatielasten 

    

Reparatie en onderhoud 4.065 - 4.065 1.310 
Verzekering 3.846 5.000 -1.154 1.823 
Klein materiaal 83 1.000 -917 2 
Netwerkkosten museum 3.945 4.000 -55 4.292 

 

11.939 10.000 1.939 7.427 

13. Kantoorlasten 

    

Drukwerk 13.358 10.000 3.358 9.575 
Abonnementen en contributies 9.404 10.000 -596 9.742 
Vakliteratuur 91 - 91 304 
Kantoorbenodigdheden 556 1.500 -944 1.015 
Portokosten 948 1.000 -52 1.464 
Systeemonderhoud 12.470 10.000 2.470 8.132 
Kopieerlasten 3.331 10.000 -6.669 5.675 
Telefoonkosten e.d. 1.398 2.000 -602 1.715 
Internetkosten 2.506 3.500 -994 4.507 

 

44.062 48.000 -3.938 42.129 

14. Verkoop/asten 

    

Reklame- en advertentielasten 19.302 35.000 -15.698 17.840 
Promotiekosten 28.227 30.000 -1.773 14.152 
Representatiekosten 62 2.500 -2.438 69 

 

47.591 67.500 -19.909 32.061 
Doorbelaste verkooplasten -9.600 -10.000 400 -9.200 

 

37.991 57.500 -19.509 22.861 

15. Algemene lasten 

    

Accountantslasten 4.111 1.500 2.611 2.658 
Administratielasten 1.754 1.500 254 1.438 
Bestuurs- en vergaderkosten 1.263 1.000 263 546 
Bedrijfsbenodigdheden - 3.000 -3.000 - 

Bedrijfsvoering  etc. - - - 59.507 
Overige algemene lasten 8.245 9.000 -755 42.784 

 

15.373 16.000 -627 105.933 
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Financiële baten en lasten 

Realisatie Begroting Verschil Realisatie 
2019 2019 2019 2018 

€ € € € 
16. Rentelasten en soortgelijke lasten 

Rente- en bankkosten rekening-courant bank -4.817 -7.000 2.183 -5.798 
Rente lening o/g Rabobank -13.591 -13.600 9 -13.688 
Rente lening o/g Overig -20.318 -19.400 -918 - 

-38.726 -40.000 1.274 -19.486 

Gebeurtenissen na balansdatum 

De Stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Dit heeft voor de 
Stichting geresulteerd in een forse omzetdaling vanaf medio maart 2020. Alle inkomsten uit entreegelden, 
horeca en winkel zijn tot 0 gereduceerd. 

De directie en bestuur hebben deze situatie onderkend en hebben maatregelen genomen om deze situatie het 
hoofd te bieden. Zo zijn de volgende maatregelen genomen: 
1.Bij het UWV is een verzoek tot werktijdverkorting ingediend. Naar verwachting zal deze worden omgezet in de 
regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid  (NOW) 

2.Er zal een beroep worden gedaan op de regeling "Tegemoetkoming schade COVID-19" van het RVO. 

3.Alle betrokken partijen, waaronder de gemeente Borger-Odoorn en de Provincie Drenthe zijn geïnformeerd 
over de ontstane situatie en verzocht om financiele bijstand/ondersteuning. Daarnaast loopt er een proces in het 
kader van het Toekomstplan bij de beide voornoemde instanties. 

4. De Rabobank heeft aangegeven bereid te zijn om de aflossingsverplichting op de lening op te schorten. 
Daarnaast loopt er een verzoek tot uitbreiding van de rekening-courant faciliteit; 

Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de activiteiten 
van de Stichting. Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continulteitsveronderstelling. 
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Ondertekening bestuur voor akkoord 

Borger................................. 

T. Slagman-Bootsma G. van den Beemt 

J. Post 



KENGETALLEN 

Entree/MJK 

Winkel 

Omzet 
Inkoop 
Overige kosten 

Marge 

Winstmarge in % omzet 

Horeca 

Omzet 
Inkoop 
Overige kosten 

Marge 

Winstmarge in % omzet 

Subsidies 

Overige opbrengsten 

Aantal bezoekers  

2019 

668.317 

111.509 
59.889 
2.820 

48.800 

43,76 

319.174 
107.438 
10.898 

200.838 

62,92 

201.460 

16.222 

88092  

2018 

461.594 

108.156 
45.319 
1.900 

60.937 

56,34 

332.323 
105.624 
12.477 

214.222 

64,46 

201.460 

10.423 

85124 

Gemiddelde entree per bezoeker 7,59 5,41 

Winkelbesteding per bezoeker 1,27 1,27 

Horeca besteding per bezoeker 3,62 3,90 
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