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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa
Kunstcollectie (1)
Onroerend goed (2)

31 december 2020
EUR

EUR

PM
675.000

EUR

31 december 2019
EUR
PM
675.000

675.000
vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen (3)
Vooruitbetaalde kosten (4)
Overige Vorderingen (5)
Rente

129.410
528
23.849
-

259.707

407.139

157.949

1.235.926

1.092.656

31 december 2020

31 december 2019

1.042.676

1.092.656

Eigen vermogen
Algemene reserve (7)
Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Crediteuren
Nog te betalen kosten (8)
Vooruitontvangen renovatiesubsidie
Sponsoring uitbereiding Museum

259.696
11
153.787

Liquide middelen (6)

Passiva

7.499
119
85.632
100.000

193.250
1.235.926
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675.000

1.092.656

Exploitatierekening over 2020

2020
EUR

EUR

2019
EUR

EUR

Opbrengsten
Schenkingen en legaten (9)
Renovatiesubsidie
Verhuur pand
Rentebaten

650
64.368
6.000
-

Som der opbrengsten

795.636
11
71.018

795.647

Kosten
Bankkosten
Huisvesting
Renovatiekosten
Kosten collecties
Schenkingen
Overige bedrijfskosten
Doelbestedingen (10)

132
22.117
64.638
6.950
4.189
22.971

120
2.173
55.740

Som der kosten

120.998

58.033

Resultaat

-49.980

737.614
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Toelichting op de balans en exploitatierekening
Activiteiten/Doelstelling
Stichting het Nijsinghhuis is opgericht op 26 augustus 2004 en stelt zich ten doel
het financieel en facilitair ondersteunen van de exploitatie van musea en van
kunstuitingen en – exposities en bijzondere projecten op het gebied van kunst, het
verkrijgen en in bruikleen geven van kunstvoorwerpen, het werven van financiële
middelen ter realisering dezer doelstellingen, alsmede het verrichten van al
hetgeen tot een en ander behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan
zijn. De stichting richt haar activiteiten met name op Museum De Buitenplaats.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld conform de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9
van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ640.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van één
kalenderjaar.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is
vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten
en kosten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Dit betreft
alle opbrengsten die gaan over het verslagjaar, inclusief toegezegde nog niet
ontvangen bijdragen.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en
inschattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing
van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en
van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties,
handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële
instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien
instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waarderingsveranderingen in de winst-en-verliesrekening maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste
opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier
gewaardeerd.
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Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille
Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor
handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in de
reële waarde worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening. In de eerste
periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de
winst-en-verliesrekening verwerkt.
Materiële vaste activa
Kunstschatten zijn PM gewaardeerd. De investeringen worden gedurende het jaar
ten laste van het resultaat gebracht. Het onroerend goed is gewaardeerd tegen
WOZ-waarde.
Vorderingen, liquide middelen en schulden
De waardering van vorderingen, liquide middelen en schulden is toegelicht onder
het hoofd financiële instrumenten.
Opbrengsten
Subsidies, schenkingen en legaten worden in het resultaat verantwoord zodra het
waarschijnlijk is dat deze zullen worden ontvangen.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
1. Kunstcollectie Investeringen gedurende het jaar worden ten laste van het
resultaat gebracht. De aanwezige materiële vaste activa worden hierdoor
als PM gepresenteerd.
2. Onroerend goed Betreft Het Nijsinghhuis gelegen aan Hoofdweg 80 te Eelde.
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Toelichting op de balans

3. Vorderingen
31 december 2020
EUR
Lening Stichting Museum De Buitenplaats
Afwikkeling nalatenschap Van Groeningen

129.410
129.410

31 december 2019
EUR
129.410
130.286
259.696

4. Vooruitbetaalde kosten

Energiekosten

31 december 2020
EUR

31 december 2019
EUR

528
528

-

31 december 2020
EUR

31 december 2019
EUR

6.000
17.849
23.849

-

31 december 2020
EUR

31 december 2019
EUR

5. Overige vorderingen

Nog te ontvangen huurvergoeding
Nog te ontvangen BTW

6. Liquide middelen

Rabobank lopende rekening
Rabobank spaarrekening

730
406.409
407.139
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149
157.800
157.949

7. Algemene reserve
31 december 2020
EUR
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar

1.092.656
-49.980
1.042.676

31 december 2019
EUR
355.042
737.614
1.092.656

8. Nog te betalen kosten

Kosten brandbeveiliging

31 december 2020
EUR

31 december 2019
EUR

119
119

-

31 december 2020
EUR

31 december 2019
EUR

9. Schenkingen en legaten

Bijleveld
Labberté
Jos van Groeningen

500
150
650

500
-150
795.286
795.636

10. Doelbestedingen
31 december 2020
Bijdrage buitencamera's
Kunstaankopen 6 werken Paul van der Eerden
Kunstaankopen 2 werken Wout Muller
Bijdrage schilderwerk Oranjerie
Bijdrage aanschaf pc's
Bijdrage herstel muur café, vegetatiedak etc.
Bijdrage snoeien linden
Bijdrage Buxus
Bijdrage kassa
Bijdrage meerjarenonderhoud
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0
0
0
0
0
0
0
410
4.631
17.930
22.971

31 december 2019
2.800
6.540
20.000
7.103
5.369
9.338
4590
55.740

