Stichting Erfgoed Landfort
Het Bestuur
Landfortseweg 4
7078 BT MEGCHELEN

Jaarrekening 2019

Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Vaste activa

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Inventaris

7.601.226
52.677
117.646

7.231.927
59.652
98.366
7.771.549

7.389.945

Vlottende activa

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

159.175
2.127

Liquide middelen
Totaal activazijde

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserves

42.337
161.302

42.337

2.181.106

2.385.310

10.113.957

9.817.592

31 december 2019
€
€

5.516.080

31 december 2018
€
€

3.780.345
5.516.080

Langlopende schulden
Leningen

4.300.000

3.780.345

5.800.000
4.300.000

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

5.800.000

270.924

212.900

10.617
16.336

10.714
13.633
297.877

237.247

10.113.957

9.817.592

Staat van baten en lasten over 2019
2019
€

177.215
25.356
18.159
13.837
14.643
283.001
1.627
9.812
20.000
175.432

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

-116.308

Bijzondere lasten
Som der bijzondere baten en lasten

-25.000

Resultaat

€

2.616.125

Baten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

2018
€

€
2.564.432

92.593
14.634
10.250
10.834
9.514
331.154
13.533
10.250
37.264
214.606
739.082

744.632

1.877.043

1.819.800
-106.178

-116.308

-106.178
-50.000

-25.000

-50.000

1.735.735

1.663.622

Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Erfgoed Landfort bestaan voornamelijk uit:
- Het behouden, in stand houden, onderhouden en (financieel) ondersteunen van het cultureel erfgoed met
betrekking tot Huis Landfort te Megchelen.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Landfortseweg 4 te Megchelen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Erfgoed Landfort, statutair gevestigd te Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 68619162.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de 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.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR 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. Voor de vaststelling of voor een materieel
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende
toelichting.
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.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.
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.

Toelichting op de jaarrekening
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.
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 tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 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.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende
activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als
afdekkingsinstrument.
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.

Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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.

Subsidies
Subsidies worden toegerekend aan de jaren waarin de uitgaven worden verantwoord.

Toelichting op de jaarrekening
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Personeelsbeloningen

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

Pensioenen
De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing
en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een
terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden
als verplichting op de balans opgenomen.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het
actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur /
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven.
Bijzondere 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 apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
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.

Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties 2019
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

Bedrijfsgebouwen en
-terreinen
€

Machines en
installaties

Inventaris

Totaal 2018

€

€

€

7.231.927
7.231.927

66.500
-6.848
59.652

102.634
-4.269
98.365

6.903.478
-282
6.903.196

369.299
369.299

2.065
-9.040
-6.975

24.078
-4.797
19.281

497.583
-10.834
486.749

7.601.226
7.601.226

68.565
-15.888
52.677

126.712
-9.066
117.646

7.401.061
-11.116
7.389.945

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.
In 2019 is er voor € 1.227.799,- geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen en terreinen. Hier op is € 858.500,aan ontvangen subsidie in mindering gebracht.
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

159.175

-

147.699
11.476
159.175

-

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode
Omzetbelasting suppletie

Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
31-12-2019
€
Algemene reserves
Stand per 1 januari
Uit resultaatbestemming
Stand per 31 december

31-12-2018
€

3.780.345
1.735.735
5.516.080

2.116.723
1.663.622
3.780.345

4.300.000

5.800.000

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen
Onderhandse leningen

Deze lening is verstrekt ter financiering van de verwerving en renovatie van buitenplaats Landfort en
landgoed Keppeltjesberg te Megchelen. Het rentepercentage bedraagt 2%, vast tot en met december
2022. De aflossing bedraagt tenminste € 1.500.000,- per jaar, voor het laatst op 31 december 2022. Als
zekerheid is gesteld een positieve - negatieve hypotheekverklaring.

Toelichting op de staat van baten en lasten
2019
€
Baten
Periodieke schenking
Subsidie Rijk nationaal restauratiefonds
Subsidie Gemeente inzake bommen ruiming
Subsidie Provincie inzake baggeren
Subsidie Provincie inzake onderzoek - herstel
Subsidie VALA Natuurcollectief
Verhuur landhuis (januari - juli 2018)
Verkoop inventaris
Incidentele gift
Pachtopbrengsten

2.400.000
11.781
207.562
-7.698
2.251
1.650
579
2.616.125

2018
€

2.400.000
110.782
50.000
3.500
50
100
2.564.432

