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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Stichting N.H. Bos
T.a.v.: Het bestuur
Postbus 15
6700 AA WAGENINGEN

Referentie: SL
Betreft:
jaarrekening 2019

Heelsum, 14 mei 2020

Geachte bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2019, de winst- en verliesrekening over 2019 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting N.H. Bos te Wageningen is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en
verliesrekening 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 de in Nederland algemeen aanvaardbare
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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting N.H. Bos.
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.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Peelen & Mulder Accountants en Adviseurs

A.D. Mulder
Accountant - Administratieconsulent
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Stichting N.H. Bos te Wageningen
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 13 mei 1953 werd Stichting N.H. Bos per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 9144431.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting N.H. Bos wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
a. de bevordering van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het verlenen van toelagen aan studerenden aan één van de twee academische opleidingen
landschapsarchitectuur in Nederland, te weten de opleiding landschapsarchitectuur aan de Universiteit in
Wageningen, alsmede de opleiding landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam;
b. het verlenen van toelagen aan studerenden als voornoemd voor met name studiereizen of studie van
speciale ontwerpen;
c. het verlenen van toelagen voor publicaties, in de ruimste zin genomen, door en/of te behoeve van
studerenden als voornoemd;
d. het verlenen van toelagen aan instellingen, die de bevordering van de ontwikkeling voor studerenden als
voornoemd tot doel hebben;
e. het verlenen van toelagen voor het houden van congressen en dergelijke op het gebied van de tuin- en
landschapsarchitectuur;
f. het verlenen van toelagen aan al zodanige natuurlijke- en rechtspersonen en instanties, die vorenstaande
doelstellingen voorstaan, alles in de ruimste zin genomen;
g. alle andere activiteiten die tot het doel bevorderlijk zijn.
Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

A. Fontein
Mw. Ir. H. Kijne
Dr.Ir. M. van Buuren
Ir. W.J. Diekema
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Stichting N.H. Bos te Wageningen
Resultaatbestemming
Ter voorkoming van uitholling van het stichtingskapitaal heeft het bestuur van de stichting besloten om
jaarlijks te bezien of er, en zo ja welke inflatiecorrectie voor het stichtingskapitaal gehanteerd moet worden.
De verdeling van het resultaat 2019 luidt dan als volgt:

Resultaat 2019
Af: Toevoegen 1,5% inflatiecorrectie
stichtingskapitaal
Toevoeging aan de overige reserves

€
247.388
39.871
207.517

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2019
€

2018
%

€

%

1.234
646
870
29.485
32.235

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

945
446
869
38.883
41.143

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Bedrijfsresultaat

-32.235

0,0%

-41.143

0,0%

Opbrengst van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

290.382
-10.759
279.623

0,0%
0,0%
0,0%

-4.075
-28.995
-33.070

0,0%
0,0%
0,0%

Resultaat

247.388

0,0%

-74.213

0,0%

Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Activiteiten
Som der kosten
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Stichting N.H. Bos te Wageningen
1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 321.601. De ontwikkeling van het resultaat
2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:
€

€

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Opbrengst van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten

294.457

Daling van:
9.398
18.236

Activiteiten
Rentelasten en soortgelijke kosten

322.091
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
289
200
1

Bestuurskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

490
321.601

Stijging resultaat

-7-

Stichting N.H. Bos te Wageningen
1.4 Meerjarenoverzicht
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2019
€

2018
€

2017
€

2016
€

1.234
646
870
29.485
32.235

945
446
869
38.883
41.143

143
480
877
41.553
43.053

214
435
871
36.964
38.484

Bedrijfsresultaat

-32.235

-41.143

-43.053

-38.484

Opbrengst van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

290.382
-10.759
279.623

-4.075
-28.995
-33.070

67.053
11
-28.765
38.299

83.666
360
-28.056
55.970

Resultaat

247.388

-74.213

-4.754

17.486

Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Activiteiten
Som der kosten
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Stichting N.H. Bos te Wageningen
1.5 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

2.825
107.330

374
58.115

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

110.155

58.489

56.752
53.403

49.736
8.753

Vastgelegd op lange termijn:
Financiële vaste activa

2.059.237

Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

1.856.499
2.059.237

1.856.499

2.112.640

1.865.252

2.112.640
2.112.640

1.865.252
1.865.252

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018
gestegen met € 44.650.
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

ACTIVA

31 december 2018
€
€

Vaste activa

Financiële vaste activa
2.059.237

Overige effecten

1.856.499
2.059.237

1.856.499

Vlottende activa

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

2.825

Liquide middelen
Totaal activazijde

374
2.825

374

107.330

58.115

2.169.392

1.914.988

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 mei 2020
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2.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal
Overige reserves

2.697.968
-585.328

31 december 2018
€
€

2.658.097
-792.845
2.112.640

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
Overlopende passiva

7
56.745

Totaal passivazijde

49.736
56.752

49.736

2.169.392

1.914.988

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 mei 2020
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1.865.252

Stichting N.H. Bos te Wageningen
2.2 Winst- en verliesrekening over 2019
2019
€

2018
€

1.234
646
870
29.485

Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Activiteiten
Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Opbrengst van vorderingen die tot de
vaste activa behoren en van effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

32.235

41.143

-32.235

-41.143

-4.075
-28.995
279.623

-33.070

247.388

-74.213

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 mei 2020
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€

945
446
869
38.883

290.382
-10.759

Resultaat

€

Stichting N.H. Bos te Wageningen
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting N.H. Bos, statutair gevestigd te Wageningen, bestaan voornamelijk uit:
- het verlenen van een jaarlijkse toelage aan studerenden in de richting van de landschapsarchitectuur;
- ondersteuning ontwikkeling van de tuin- en landschapsarchitectuur.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting N.H. Bos, statutair gevestigd te Wageningen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 9144431.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting N.H. Bos zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
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.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen
in de desbetreffende paragrafen.
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Stichting N.H. Bos te Wageningen
2.3 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Financiële vaste activa

Overige effecten
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden gewaardeerd op
de beurskoers per balansdatum.
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.
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.
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.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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.

Dividenden
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra de onderneming het recht hierop heeft verkregen.
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Stichting N.H. Bos te Wageningen
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
31-12-2019
€
Effecten
Portefeuille Theodoor Gilissen Bankiers
Index People 179299

31-12-2018
€

2.059.237
2.059.237

1.856.499
1.856.499

2.825

374

107.330
107.330

42.610
21
15.484
58.115

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Dividendbelasting

Liquide middelen
ABN Amro 53.95.54.898
ABN Amro 47.96.98.201
Theodoor Gilissen 400.640
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Stichting N.H. Bos te Wageningen
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2019
€
Geplaatst aandelenkapitaal
Stand per 1 januari
Bij: Inflatiecorrectie 1,5%
Stand per 31 december

Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

2018
€

2.658.097
39.871
2.697.968

2.618.815
39.282
2.658.097

-792.845
207.517
-585.328

-679.350
-113.495
-792.845

7

-

1.000
22.745
33.000
56.745

1.000
19.536
22.000
7.200
49.736

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan kredietinstellingen
ABN Amro 47.96.98.201

Overlopende passiva
Accountantskosten
Uitstaande toezeggingen
Reservering Bijhouwerprijs
Beheervergoeding
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Stichting N.H. Bos te Wageningen
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2019
€
Bestuurskosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Reclame- en advertentiekosten

Kantoorkosten
Contributies en abonnementen
Kantoorbenodigheden
Postbus en Portikosten

Algemene kosten
Accountantskosten

Activiteiten
Stipendia
Kosten Bijhouwerprijs

2018
€

1.234
1.234

835
110
945

317
75
254
646

188
258
446

870

869

18.485
11.000
29.485

26.975
11.908
38.883

268.635
21.747
290.382

-27.017
22.942
-4.075

223
7.925
2.611
10.759

152
28.843
28.995

Financiële baten en lasten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten
Resultaat beleggingen
Dividend

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelast rekening courant banken
Beheervergoeding
Platformkosten
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