Jaarverslag SCNR
Algemeen
Stichting Collectie Nederlands Realisme is opgericht bij notariële akte d.d. 18 november 2015 en
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64577732. De stichting is gevestigd
in Gorssel.
De stichting heeft tot het doel het beheren van Nederlandse realistische, figuratieve kunst voor
toekomstige generaties en een breed publiek te laten kennismaken met Nederlandse realistische
kunst.
De stichting heeft tevens tot doel het ondersteunen van initiatieven en instellingen die zich richten
op permanent voor een breed publiek toegankelijk maken van Nederlandse realistische kunst.
De stichting tracht dit te bereiken door:
•
•
•
•

Het (al dan niet) in bruikleen verwerven van collecties en/of kunstvoorwerpen behorende tot
het Nederlands Realisme.
Het presenteren van voornoemde collecties en/of kunstvoorwerpen aan het publiek.
Kunsthistorisch onderzoek.
Het in depot houden van de (door de in bruikleen gekregen) collectie en het in bruikleen
daarvan geven aan Museum MORE te Gorssel.

Het maken van winst wordt niet beoogd. Mocht er in een jaar winst gemaakt worden, dan zal deze in
de eerste plaats worden aangewend om een, eventueel, negatief eigen vermogen aan te vullen.
De financiële middelen van de stichting zijn afkomstig van:
•
•
•

Entreegelden;
Schenkingen;
Overige baten.

De bedragen op zowel de balans als de resultatenrekening zijn in euro’s.
De kunstcollectie is grotendeels in bruikleen gegeven aan de stichting. Derhalve zijn zij niet
opgenomen op de balans van de stichting.
Gebouwen en gronden zijn in bruikleen gegeven aan de stichting. Eveneens zijn zij niet opgenomen
op de balans van de stichting.
Grondslagen voor de waardering van de balans en saldo van baten en lasten
Algemeen
Het saldo van Baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal
der lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven op het moment van ingebruikneming.
Nog te ontvangen bedragen
De onder de nog te ontvangen opgenomen bedragen zijn vooruitbetaalde bedragen door de
stichting.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Deze middelen staan ter
vrije beschikking van de stichting.
Belastingen
De onder belasting opgenomen bedragen zijn belastingen over de omzet.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is de opsomming van de in het verleden behaalde resultaten van de stichting.
Resultaat (baten-lasten)
Het in de balans opgenomen resultaat is de winst of het verlies van dat jaar zoals ook in de staat van
baten en lasten wordt weergegeven.
Nog te betalen bedragen
De onder de nog te betalen opgenomen bedragen zijn vorderingen van derden op de stichting.
Schuld aan Melmuseum Exploitatie B.V.
De onder de schuld aan Melmuseum Exploitatie B.V. zijn vorderingen van Melmuseum Exploitatie
B.V. op de stichting.

Toelichting Balans 2019
Debet
1) Materiële vaste activa
Op onze materiële vaste activa schrijven wij jaarlijks 20% af met uitzondering van de internetwebsite
van de stichting.

Boekwaarde per 1 januari
Afschrijvingen
Investeringen
Boekwaarde per 31 december

2019
€

2018
€

151.186
41.666
109.524

182.854
40.188
8.521
151.186

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

208.331
100.307

208.331
58.641

In het jaar 2019 zijn er geen investeringen gedaan.

2) Belastingen
Deze post omvat omzetbelasting die nog te ontvangen was.

Credit
3) Eigen vermogen

Saldo per 1 januari
Saldo staat van baten en lasten boekjaar
Saldo per 31 december

2019
€

2018
€

(238.688)
(17.273)
(255.961)

(368.847)
130.159
(238.688)

In het jaar 2019 zijn er correcties uitgevoerd die betrekking hebben op personeelskosten van het
boekjaar 2017, 2018. Deze correcties waren noodzakelijk omdat Melmuseum Exploitatie B.V.
onredelijk veel personeelskosten voor haar rekening nam dan daadwerkelijk het geval was. De
correctie voor het boekjaar 2017 en 2018 is niet terug te zien in SCNR Jaarverslag 2018 omdat het
correctie betreft die gedaan is in 2019 en het SCNR Jaarverslag 2018 al gepubliceerd was. Derhalve
wijken de cijfers van 2018 van dit jaarverslag af van de cijfers van SCNR Jaarverslag 2018. Vanaf 2019
vindt er een vaste doorbelasting plaats met betrekking de lasten van het kantoorpersoneel. Deze
doorbelasting vindt plaats op basis van een percentage.
De correctie betreft een verschil van € 217.573,- voor boekjaar 2017 en 2018 tezamen. De correctie
is terug te zien in hoofdstuk 4) Resultaat (baten-lasten) als personeelskosten voor het jaar 2018. Deze
correctie heeft invloed op het Resultaat (baten-lasten), Saldo staat van baten en lasten boekjaar en
het eigen vermogen.

4) Resultaat (baten-lasten)

Baten
Omzet
Schenkingen/giften
Totaal baten
Lasten

2019
€

2018
€

992.633
992.633

1.216.853
35.000
1.251.853

Kostprijs van de omzet
Tentoonstellingen & Collectie
Kostprijs events
Personeelskosten
Afschrijvingen
Autokosten
Kantoorkosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Overige lasten
Rente een kosten bank
Totaal lasten
Resultaat (baten-lasten)

155.459
103.257
819
428.307
42.4862
42
38.056
231.160
6.372
3.582
341
1.009.906

195.055
73.882
1.336
465.6911
40.188
42
22.938
298.791
10.853
12.573
345
904.121

(17.273)

130.159

5) Nog te betalen bedragen
Einde boekjaar 2019 zijn er twee openstaande betalingen voor advieskosten.
6) Schuld aan Melmuseum Exploitatie B.V.
Deze post omvat de schuld aan Melmuseum Exploitatie B.V. die o.a. materiële vaste activa heeft
aangeschaft voor Museum More I Kasteel Ruurlo.

Stand per 1 januari
Resultaat exploitatie Kasteel Ruurlo
Aanschaf materiële vaste activa
Stand per 31 december

2019
€

2018
€

397.614
40.066
357.548

554.976
165.882
8.520
397.614

In het jaarverslag 2018 is per abuis een onjuiste weergave opgenomen van de schuld aan
Melmuseum Exploitatie B.V. De schenking/giften en het resultaat van SCNR horen niet in deze post
thuis, deze dienen uiteindelijk meegenomen te worden in het eigen vermogen van de Stichting.
Bovenstaande weergave is de juiste schuldverhouding met Melmuseum Exploitatie B.V.

1
2

Hier is een correctie gedaan van €217.573,-.
Totale som afschrijvingen: afschrijvingen materiele vaste activa + afschrijvingen winkelvoorraad.

Toelichting Staat Baten en lasten 2019
7) Schenkingen/giften
In het boekjaar 2019 heeft de stichting geen schenkingen ontvangen in de vorm van liquide
middelen.
8) Tentoonstellingen & Collectie
Deze post omvat voor een deel Marketing & Communicatie kosten, welke in 2019 t.o.v. 2018
gestegen zijn. Deze stijging verklaart grotendeels de totale stijging van deze post.
Deze post omvat ook voor een deel restauratiekosten. In het jaar 2018 waren deze nagenoeg nihil.
Verwacht zou worden dat er per 2019 aanzienlijk hogere kosten gemaakt zouden worden om de
huidige collectie te restaureren. Voor het jaar 2019 zijn deze kosten nagenoeg gelijk gebleven.
9) Personeel
Het gemiddeld aantal werknemers in loondienst over 2019 bedraagt 6,1 FTE exclusief doorbelasting
kantoorpersoneel Melmuseum Exploitatie B.V.
In het jaar 2019 is er een werknemer aangenomen die voorheen ingehuurd werd.
10) Kantoorkosten
Advies- en verzekeringskosten zijn gestegen voor het jaar 2019.
11) Huisvestingskosten
De werknemer die aangenomen is in het jaar 2019 werd voorheen ingehuurd. De daling van deze
post is hierdoor grotendeels te verklaren.
12) Verkoopkosten
Deze post omvat voor een deel sponsoring aan derden. In het jaar 2019 heeft de stichting de
Adventbloazers in de tuin van Kasteel Ruurlo met de kerstdagen gesponsord.
13) Overige lasten
Deze post omvat onder andere onderhoud inventaris en kleine aanschaffingen die niet geactiveerd
zijn als investeringen.

Resultaat
Het resultaat over het jaar 2019 bedraagt €-17.273,- en zal in het eigen vermogen van Stichting
Collectie Nederlands Realisme worden opgenomen.
Het eigen vermogen bedraagt €-255.961 einde boekjaar 2019. Vorig jaar is uitgesproken dat naar
verwachting het eigen vermogen positief zou zijn vanaf boekjaar 2019. Door de correctie in
loonkosten en tegenvallende bezoekersaantallen is het eigen vermogen nog steeds negatief.
Daarnaast is de verwachting dat het de komende jaren ook niet positief zal worden, mede door
Covid19.

