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Stíchting Museum Land van Valkenburg
Postbus 189
6300 AD Valkenburg
Nederland
Margraten, 7 juni 2021
Geachte bestuurders,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2020 met betrekking tot uw
onderneming.

SAMENSTELLINGSVERKTARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Museum Land van Valkenburg te Valkenburg aan
de Geul 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. ln 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 de in Nederland van toepassing zijnde
grondslagen voor de 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
zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Museum Land
van Valkenburg 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 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.
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag
bereid nadere toelichtingen te geven.

Hoogachtend,
Euregio accountants & belastingadviseurs

Joyce M Harder AA Raymond
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Jaarrekening 2O2O
Stichting Museum Land van Valkenburg,
Valkenburg aan de Geul

4 BALANS PER 31 DECEMBER 2O2O

ACTIVA

Voor resultaatbestemming
31 december

2020
31 december

2019
€€€ €

39.656
18.624

58.280

2.330

2.330

15.285
2.435

17.720

9.093

87.423

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d.7 juni 2O21

Ons kenmerk L9935 /BL/202O

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

Vlottende activa
Voorraden
Gereed product en
handelsgoederen

Vorderingen
Belastingvorderingen
Overige vorderingen

Liquide middelen

Totaal

23.472
16.177

3.659

39.649

3.659

12.843

40.183

6.791
6.052

96.334
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Jaarrekening 2O2O
StÍchting Museum Land van Valkenburg,
Valkenburg aan de Geul

PASSIVA

Voor re s u lta atbe ste m m i n g
31 december

2020
3í december

2019
€€ € €

93.069
-12,657

80.412

2.169

4.842

7.011

87.423

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d.7 juni 2O2L

Ons kenmerk |9935/BL/2O20

Eigen vermogen
Kapitaal stichting
Nog nader te bestemmen
vermogen

KoÉlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige schulden

Totaal

80.412
6.463

1.298

8.1 61

86.875

9.459

96.334
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Jaarrekening 2O2O
Stichting Museum Land van Valkenburg,
Valkenburg aan de Geul

5 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2O2O
2020

€

Netto-omzet
Kostprijs van de omzet

Brutomarge

€ €

146.998
-1.909

145.089

9.588

22.580

26.793
44.331
16.í 98
37.052

156.542

-11.453

-1.204

-1.204

-12.657

-12.657

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d.7 juni 2O2I

Ons kenmerk L9935/BL/2O2O

2019
€

111.779
598

112.377

Personeelskosten
Andere personeelskosten

AÍschrijvingen en
waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste
activa

Overige bedrijfskosten
HuÍsvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Andere kosten

Som der kosten

Bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgelijke
kosten

Financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen

Resultaat na belastingen

8.333

22.474

20.584
21.039
10.846
25.506
-4.000

104.782

-1.132

7.595

-1j32

6.463

6.463
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Jaarrekening 2O2O
Stichting Museum Land van Valkenburg,
Valkenburg aan de Geul

7 ALGEMENE TOELICHTING
Belan grijkste activiteiten
De Stichting stelt zich ten doel het oprichten, in stand houden en uitbreiden van het museum voor de
kunst en cultuur historie, in het bijzonder betrekking hebbende op de Gemeente Valkenburg aan de
Geul.
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel sinds
27-02-1948, de datum van de laatste statutenwijziging is 10-01-2008 onder nummer 41076485.

Locatie feitelijke activiteiten
Museum Land van Valkenburg is gelegen aan de Grotestraat Centrum 31 te Valkenburg aan de
Geul.

lnformatie met betrekking tot de continuiïeit
Stichting Museum Land van Valkenburg heeft in het boekjaar 2O2O en 2021 te kampen met de
gevolgen van hetcoronavirus: Dit heeft voor de onderneming geresulteerd in een forse omzetdaling
en toename van additionele kosten. De ondernemingsleiding heeft deze situatie onderkend en heeft
maatregelen genomen orn deze situatie het hoofd te bieden. Deze maatregelen zijn voor de
onderneming reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten.
Derhalve is de jaarrekening opgesteld op basis van de continuileitsveronderstelling.

TUREGIO
HABETSROYEN

Samenstellingsverklaring afgegeven
d.d.7 juni 2O2I

Ons kenmerk 19935 / BL/2O2O
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