
Stichting Onroerend Gulturesl Eígood PoAugoes lsraëlietischè Gomeente Amaterdam
geYestigd te Amsterdam

Geconsolideerde balans p€r 3í decsmber 20í9 (na resultaatbestemming)

ACTIEF

(in euío's)

To€lichting 31 docember 2019

VASÍE ACTIVA

Matorièlè vast€ activa

Veóouwingen
Bibliotheek en ceremonièle collectie

VLOTTENOE ACTIVA

VoÍdeíngen

Vordering op dèbiteuren
Belastingen on premies sociale vezekeringen
Overige vorderingèn en overlopende activa

Efíecten

Liquide middelen

4.810.914

P.m

5.211 .823
p.m.

4.810.9'14

5.000

10.119

5.2't1.823

15.1t9

1.223.565

449.399

6.E99.906

2

9.230
11.962

3

4

21.192

1.358.114

470.926

6.661.í 45
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PASSIEF

(in eu@s)

Toelichtlng 31 decembèr 20í9 3í december 201E

Elgen vermogen

Algemene reserve Stichting CEPIG
Bestemmingsreserve onderhoud Ets Haim
Bestemmingsfonds Cohen Fonds
Algemene reserve Stichting Castrofonds

Voorzioningèn

Jubileumplan
EÍfpachtsgelden

Langlopende schulden

Ovèrige langlopende passiva

Kortlopend6 schulden

Schulden aan leveranciers
Bèlastingen en prëmies sociale vezekeringen
OveÍrge schulden en overlopends passtva

6

8

(162.1761
'1.247 .678

573.004
(11.329)

12.105
1.098.570

508.426
17 .907

216.901

5.034.013

2.678
145

9.'161

1.647.177

283.879

4 646 780

83.3'10

5.661,146

216.901

5.034.013

11 .984

14

7

4.646.780

3.757

79.553

iÀ'"i t r ,-

214.379
69.500

í.637.008

6.899.906



Stichting Ontoerend Cultureel Erfgoed Portugees lsraëlietische Gemeente Amsterdam
gevestigd te Amsterdam

Geconsolidserde staat van babn en lasten 20í9

(in ewo's)

Baten
Directe lasten

Baten J- dirscte laston
Afschrijvingskosten
Overige bedri.ifskosten

Huisvestingskosten
Administratie- en advieskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

Som dèr exploitetièkostsn

Exploitatie1e3ultaat

Financiéle baten

Financió19 baten en lastsn

273,432
17 .7 58
3.537

27
6.315

196.497
17 .282
4.116

24
14.152

Toelichting 20í9 20í8

10

778.621
(§.474

473.235
(47.650)

'11

12

400.909
722.147

701.978

400.909

245

425.585

632.980

(207.395)

13

Resultaat

Onttrèkking eigen vermogen Caslrofonds
Toevoeging/ontlrekking bestemmingsreserve onderhoud Stichting Ets Haim
Toevoeging/onttrekking bestemmingsfonds Cohen Fonds

Onttrakking eigen veÍmogen Stichting CEPIG

Totaal

20.169

20.169

(19.236)

149.108
64.578

1174.281)

(207 .'l50)

245

(369)
(67.112)
(28.763)

(110,906)

20.169 (207.150)
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§tichtlng Onroarend Cultureel Eígosd Portug€sg l3ra6listsche Geme€nte Àmsterdem
gevesligd te Amsterdam

Algemsne toelichting en gÍondslagen voor de geconaolidoerde jàaÍrekening

RechtsvoÍm an activiteiten

Bedriifsactiviteiten

De organisatie is als strchting opgericht. De activiteiten van Stichting Onroerend Cultureel Erígoed PoÍtugeés
lsraëlietische Gemeonte AmsteÍdam (KvK-nummer 34197184), statutair gevestigd te AmsteÍdam. bestaan
voornamelijk uil: Het beheren en instandhouden van cultureel erÍgo€d en dè Synagoge.

Consolidatie

Consolidatieorondslaqen

ln de geconsolideerde jaarrekening r\orden, overeenkomstig uniÍoÍme grondslagen, volgens de integrale
consolidatiemethodè, alle stichtingen opgenomen.

Geconsolideerde belanoen

ln de geconsolide€rde jaarrekeniflg zi,n de volgende stichtingen op§lenomen:
Stichting Onroerend CultuÍeel Erfgoed Portugees{sraëlietische Gemeente Amsterdam (verder te noemen: Stichting
CEPIG); Stichting Ets Haim. Roerend Culture€l ErÍgoed Portugeeslsraèlitische Gemgente; Stichting David Henriqueg
de CastroÍonds.

Algemene grondslagen vooÍ vorBlaggeving

Continuïtait

Per í mei 2014 is door de Stichting Ets Haim ter ondersteuning van de financrële positie van Slichting CEPIG de
volgènde schriftelïkè toezegging tot gaÍantie gedaan:

- Een garantie lot meximaal€ 250.000 per jaaÍ oveÍ de jaren 2014 en 2015 en verder met betrekking tot uitvoering vsn
de statutaire taken door Stichting CEPIG.

Per 20 juni 2016 is door de Stichting Ets Haim de garantiestelling ad € 250.000 uitgebíeid voor de jaren 2016 tot en
met 2019.

Per 1 april 2020 is door de Stichting Ets Haim de garantiestelling ad € 250.000 uitgebreíd voor de jaren 2020 tot en met
2021.

Op basis ven deze garantiestélling in relatie tol de explortatie is ds iaaÍrekening op basis van continuTteit opgeEteld.

Aloemeen

De iaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanleerde grondslagen van waardering en

Íesultaatbepaling zrln niel geryijzigd ten opzichte van vorig jaar en zjn als volgt.

GÍondslagsn voor de waaadsring van activa en passiva

Acliva en oassiva

Alle activa en passrva worden gewaaÍdeerd tegen geamorlasèerde kostpíijs (is hier gehjk aan nominale waarde) tenzí

anders vérmèld.



Materièle vaste activa

Verbouwingen
De materiële vaste activa van de Stichting CEPIG bestaan uit de in èrfpacht verkregen synagoge aan het Mr.
VisseÍplein te AmsteÍdam van de Portugees-lsraëlische gemeente. Oe historische aanschafwaarde van de synagoge,
die ingewÍd is op 10 Menachem 5435 (2 augustus 1675) en de navolgende restauraties dooÍ de eeuwen heen hebben
nauwelijks een relatie met de Íeitelijke rvaarde van het compl€x. Oe waarde die is opgenomen betreft de op 1 januari
2012 afgeÍonde renovatie. Gezien de historisch unieke betekenis van hst synagoge complex €n de onmogelíkheid het
complex te vervreemden zonder de doelslelling van de Stichting CEPIG aan te tasten, is een opbrengstwaarde niet
betrouwbaar te bepalen, De geactiveerde renovaliekosten worden in 20 jaar afgeschreven. Tevens heeÍl de Stichting
CEPIG de bograaÍplaats Beth Haim te Ouderkerk aan de Amstel van de Portugeeslsraëlitische G€meente in erfpacht
verkrègen. Oe waarda daarvan is niet vast te stellen.

Bibliotheek en ceÍemoniële colloctie
Oe feiteluke waarde van hel cultureel eÍfgoed is zeer lastig vast te stellen vandaar dat de waarde pro memofle rs

opgenomen. Het eigendom van de bibliotheek 6n ceremonrèle collectie berust bÍ Stichting Ets Haim.

Vorderinoen

Vorderingen woÍden baj eerste veMèrking gewaardeerd tegen reéle waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indi€n materioel. VoÍderingen woÍden na eersle veMerking gewaarde€rd tegsn de geamortisesrde
kostprÍs. Voozieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. ln
de cífermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd langer dan éón jaar
hebben.

Effèclen

De effecten zín, vooí zover niet andeÍs vérmeld, gewaard€erd tègen koerswaarde

Liouide middelen

Liquide middelèn bestaan banktegoeden met een lmplÍd korteÍ dan twaalf maanden. Liquide middolen wordsn
gewaardeeÍd tegen nominale wearde. De liquide middelen staan, voor zovÉr niet anders vermeld. ter vrÍe beschikking
van de stichting.

Eioen vermooen

Binnen het eigen vermogan wordt ondeíscheid gemeakt tussen de algeméne reserve, bestemmingsreserva en

bestemmingsfonds. Onder de algemène res€rvo is opgenomen het deel van het vermogen waaÍoveÍ de stichting

binnen de statutaire doelstellingen vrij kan beschikken.

Bestemmingsreserye onde rhoud Ets Haim

ln 2012 heeft de Stichting Ets Haim drie manuscripten verkocht voor € 3 milioen aan het MinisteÍie van OC&W. Deze

manuscÍipten zijn in bruikleen gegeven aan Ets Harm en blíven onder b€heeí b| het Joods Historisch Musèum op

basis van bestaande beheeÍovereenkomsten. Van deze € 3 miljoen is € 500.000 aan JHM betaald in verband met

fricliekosten voor personele integratie, daarnaast € 1.000.000 aan het PlG. Het restanl ad € 1.500.000 is ten behoeve

van het groot onderhoud en het dekken van lopende koslen. Het geld wordt b€legd door het Ets Haim b€stuuÍ om uit

de opbÍengsten de kosten te kunnen betalen.
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gevestigd te Amsteídam

Algsmeno toolichting en gÍondsla0en voor de geconaolideerde jaarekening



Stichting Onroorend Culturèèl Erfgoed poÍtugees lsraëliatiBche Gemsentè Amstsrdam
gevsstigd te Amsterdam

Algemene toslichting en grondslagon voor de geconsolidearde jaarrokening

Besta m m i ngsf onds Cohen F ond s
OP 24 novembeÍ 2014 is door mevr. Brans een legaat geschonken aan Stichting CEPIG ter gÍootte van € 590.292 eind
2015 (€ 600.961 eind 2016 en 2017). Een bedrag ad € 90.OOO is toegekend aan het jubileumplan. Het Cohen Fonds
heeft als doel hel beheer on instandhouden van de te Ouderkerk aan da Amstel gelegen bepraafplaats Beth Haim, in
het bljzonder de daar gelegen monumentale gràtstenen en deze te ondèÍhouden en het zov€r mogelijk restaureren.
met bijzondele verplichting te zolgen voor onderhoud en restauratie van de grafslenen van hél ëchtpaar David Cohen
en lna Bran§. Het Cohen Fonds wordt als bestèmmingsfonds in Stichting CEPIG verantwoord. Het saldo van de
jaarlíkS8 opbrèngsten minus de lasten in hét Castrofonds woÍdt als dotatie dan wel aÍname van de bestemmingsfonds
binnen Stichting CEPIG verantwoord.

Voo12ieninoen

Jubileumplan
Het jubileumplan is in 2014 gestart en omvat een aantal belangri.iko verbeteringen gericht op het behoud van dit
cutuÍele erfgoed als op het toegankellik màken eÍvan voor een nieuvy en breed publiek. Met een grootse eenmalig€
herinrichting en veínieuwing teÍ gelegenheid van het 400-jarig in 2014 jubileum van de begÍaahlaats Beth Haim wordt
het dÍaagvlak voor het Rijksmonument aanzienlÍk verstBrkt. Vanaf boekjasr 2015 woÍden de ontvangen gelden van
paÍticulieren en fondsen en betalingen in de vooziening jubileumplan verantwoord.

Eipachtsgelden
De voorzièning erfpachtsgelden is gevormd voor de te veÍwechten tóékomstige u,tgaven vooÍ d6 rsstauratie van de
hechal en de ceremoniële objecten van de synagoge te AmstèÍdam. Vanaf 2019 worden de ontvangen gelden van de
gem6ente Amsterdam en betalingen in de vooÍziening erÍpachtsgelden verantwoord.

Lanqlopende schulden

Onder de langlopènde passiva zijn de subsidies opgenoínen welke zijn toegekend ten behoevè van de ÍestauÍatie van

de Portugese Snoge. Mr. Visserplein te Am8terdam. De restauratie is op 1 januari 2012 afgerond 6n als verbouwing

onder de materiële vaste activa opgenom€n, De vrijval van de subsidies ten gun6te van de staat van balen Bn lasten

vindt plaats in gedurende de periodè waarin de restauratie wordt aÍgsschrsven (20 jaat vanal2012).

Kortlooende schulden

KoÍllopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde

GÍond3lagen voor dë bepaling van het resultaat

Baten

Onder baten woÍdt verstaan de aan derden in Íekening gebÍachte bedragen, exclusieÍ omzetbela8ting, voor galeverde

goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijk€

18
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Directe lasten

Onder directe lastèn wordt verstaan de aan de baten diÍect too te rekenen koston



Stlchting Onroerend CultuÍeel Ertgood portugees lsftrètietisché Gemeonte Amsterdam
gevestigd te Amsterdam

Algom€ne to€lichting en grondslagen vooÍ de geconsolidesÍdo jaarr6k6ning

Afschriivinoskosten

De materièle vaste activa worden vanaÍ het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebÍuik
afgeschíeven over de ge§chatte economische levensduur / veMachte toekomstige g€bruiksduuÍ van het actief. Over
terreinen wördt niet aÍgeschreven.

Overioe bedriifskosten

De overigè kosten worden bepaald op histoíische basis en toegerekend aan het verslagjaaÍ waarop zij betrekking
hsbben.

Rentebaten en sooÍtoeliike oobrenoslan

Rentebaten worden tiidsevenredig verweÍkt, rekèning houdend m6l de effectieve rentevoet ven de desbetreffende
activa.

Onderhoudskostsn

Oe onderhoudskosten worden veranlwoord in de jaarrekenrng van Stichting CEPIG. Op aanvraag worden bijdragen teÍ
bestrijding van deze kosten toegokend door Stichting Ets Haim vanuit de bí deze stichting gevormde

bèsternmingsÍeserve ondeÍhoud.

19R*
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stichting onroerend cultureel Eígo6d portugees lsraëlietische Gomesnte Amsterdam
gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de gèconsolideerde balans

(neurc's)

VASTE ACTIVA

Í ) Materiële vaste activa

Recapitulatie van de bookwaarde por 31 december 2018

Aa nschafirraa rden
Cumulatieve afschrijving

Overzbht mutatíes 2019

Stand 31 december 2018
AÍschrijvingen

Stand 31 december 2019

Recapitulatte van de b@kwaarde péÍ 31 december 2019

Aanscha6rÍaarden
Cumulatieve aÍschrijving

8.018.186
(2.806.363)

__5.?11-323_

5.211.823
(400.909)

4.8í0.914

8.018.186
(s.207.272)

4.8í 0.9'14

Af schrijvingspercentage

Toelichting

Oe verzèkerde waarde staat los van de feitelÍke waarde. De vezekerde som is gebasèerd op de herbou\,!{raarde.
Deze is vastgesteld cooíoím taxatie van TÍooslwuk d.d. 26 Íebtran 2017. Oe taxatie is 6 jaaÍ geldig, wel wordt de
yerzekerde som jaarlijks geïndexeerd. Oe vezekerde som bedraagt in 2019 ca. 59,5 miljoen euro.

5%

20tu
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Stichting Onroerond Cultureel Erfgoed portug6es lsraëlietlsche Gemaents Amsterdem
gevèstigd te Amsterdam

Toalichting op de geconsolideeÍde balana

(in euío's)

Nadere t@lichting per rubiek

Verbouwing6n
Op I deceínber 2011 is de Portugese Snoge. na voltooiing van de restauratie voor het publiek geopend. Met ingang
van 1 )anuaÍi 2012 zrn de totale restauratiekoslen (EUR 8.018.186) in de balans opgenomen al6 materiélè vaste
activa ondeÍ het hooÍd "veóouwingen'. De restauratie wordt lineair afgeschreven gedurende een looptud van 20 iaar
De in het kader van de restauratie verkregen subsidies (per 1 januari2013 EUR 7.744.65a ) z|ln opgenomen onder
de langlopendè schulden. De vrrval van d€ze 6chuld, ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt
eveneens lineair gedurende 20 jaar.

Bibliotheek an ceromoniéle collectie
Oe feitelijke waarde van het cultureal erÍgo€d is lastig v6t té stellen vandaar dat de waarde pro memorie is

opgenomen. De collectie van de bibliotheek is getaxeèÍd op een bedrag van circa € 50 miljoen. De waarde van de

ceremonièle collecties liggen in èen vsrgeliikbare grootte.

Op 25 juni 20'12 is door Ets Haim een koopovereenkomst gèsloten mst het Ministerie van OCW vooÍ de verkoop vàn

een drietal manuscripten, vertegenwoordigend een waarde van € 3.000.000. Er werd met de Staat overeengekomen

dat deze drietal wèrken door de Staat in brutkleen worden gegeven aan Ets Haim voor een periode van 5 raar te

rekenen vanaf 25 juni2012.VanaÍ 25 juni 2017 is de overeenkomst vooítgezet voor onbepaalde tÍd

VLOTÏENDE ACTIVA

2) Vorderingen

Recapítulalie van de vordetingen

Vordering op debiteuren
Belastingen en premies sociale vezekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere specilicatie van de vorderingcn

Vodering op debitouren

Debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Te vordeÍen omzetbelasting

31.12-2019 31-12-2018

5.000

9.230
11 .962

2'1.192

9.230

21
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stichtlng onroerend cultureel Erfgoed ponuge€s lsÍaölieti3cho Gemoente Amstsrdam
gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de geconsolideerde balans

(in eurc's)

Overigg vordoÍlngen on overlopande activa
FUc CEPIG op Castrofonds
Afboeking vordering Í/c Castrofonds
Vooruitbetaalde veízekeringskosten
Afgedragen dividendbelasti ng
Projectaanvraag èrf pachtgelden

3) EÍÍocten

Van Lanschot Effectendepot 7000562749
Van Lanschot Beleggingsadvies 7000659165

4) Liquide middelsn

ABN Amro Bankrèkening 62.24.76.467
Rabobank Zakel0ke rekening 0351.8488.00
Rabobank BedrrÍsSpaarRekening 351E. 1 891. 1 5

ING Bank Zakelllkè rekening 6934112
Van Lenschot Rekening-courant 22.68.87.1 54

ABN Amro Creditcard

Toelichting

Rabobank 0351.8488.00 betreft de JubileumÍekening van het Castrofonds

31í2-2019 31-12-2018

(95.232)

95.232
9.377
2.585

í í.962 10.í í9

31-'.12-2019 3l-í2-20í8

10.463
(10.463)

a.$2
'1.877

210

1.246,.133
111.981

1.121.415
102.150

í.358.1í4 í.223.565

Íoelichling

Per '1 oktober 2017 zrln de ABN Amro efÍeclenpoítefeuillès verkocht. De gelden daaruit, alsmede een toevooging uit
de liquide middelen Ets l-laim ad € 360.000 woÍden bolegd door Van Lanschot inclusieí het depot Cohen Fonds. ln
het vervolg wordt 30,15% van de portefeuill€ to€bedeeld aan het Cohen Fonds. Het dapot Cohen Fonds stond niel
ter vÍijè beschikking en was geooÍmerkt voor het Cohen Fonds ten behoeve van het grafonderhoud van
begraafplaats Beth Haim. Ten tÍde van de verkoop van de efÍ€ctgnportefeuilles veÍtegenwoordigde het Cohen Fonds
30,150À van de waarde.

47 0.926

22R*
L,,rtLir.

31-12-2019 31-12-2016

58.541 23.963
195.788 223.M4

11
7.261 6.743

209.236 195.529
99 99

449.399



Stichthg Onroerend Culturssl EÍfgoed PoÍtugees lsraëlietische Gemeente AmBtordam
gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de geconsolideorde balans

(in eurc's)

PASSIVA

5) Elgen vermogen

VooÍ een nadeÍe toelichting op het sigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkefuoudige balans

6) Voorzisningsn

Recapitulalie van de voorzieningen

Jubileumplan
Erfpachtsgelden

VeÍloop van de vooÍzieningen

Jublleumplan

Stand 1 januari

Donaties jubileum 201 3-201 4
Donaties jubileum

Jubileum inrichtingsplan 2O1 3-201 4
Jubileum inrichtingsplan
Jubileum / fondswerving

Stand 31 december

Recapitulatie van het jubileumplan per 31 december 2019

Donaties jubileum

Jubileum inrichtingsplan
Jubileum / fondswerving

Stand 31 december

31-12-2019 31-12.2018

216.9012U.379
69.500

216.901

31-'12-2019 3't-12-2018

49.269
52.733

188.694
(41.200)
(24.315)

(8.280)

61?.222
(34s.583)
(s2.260)

556.272
(287.1',tll

(52.260

TÉlhhting

ln het bedrag van donatiès jubileum is een bedrag ad € 52.000 opgenomen, welke i6 ontvangen van d€ gemeente
Amsterdam en is ontvangen als een subsidie vooÍ dè uitvo€ring van 3D-sc6nnen van de monumentale graf-
monumenten.

EíÍpacht3gelden

§tand I januari

Dotatie gedurende het boekjaar

Stand 31 december

69.500

à
$ zzL Lrz.

273.879

214.379 216.901

2019 20í8

216.901

55.950
10.000

(68.4721

244.379 2i6.90í

3'.t-12-2019 31-'.12-20',t8

69.500



stichting ooroerend culture3l EÍtgoed portuge€. l'raölistisch. Gàme€nte Amstardam
gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de goconsolldeeÍde balans

(in eug's)

7) Langlopende schulden

Recapitulatie van de langlopende schulden

Overige langlopende passiva

Nadore speciticatie van de langlopende passiva

HooÍdsom
Vr[vel Um

zua

Subsidies restauratie PoÍtugese Snoge

31-12-2019 31Jt2-2018

Vrllva|2019
Stand per 31-

't2-2019

8) Kortlopende schulden

Recapitulatie van de kotllopsnde schulden

Schulden aan leverancieÍs
Belastingen en premies socrale vozekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Nadere srycificatie van de kodlopende schulden

Schulden aan lsveranciars

Craditeuran

Belastingen en premies soclale verzekeiingen

Af te dragen omzetbelasting

Ggbsurtgnissen na balanadatum

Toalichting

Deze hebben niet plaatsgevonden.

31-12-20',19 31-'12-201E

3.7 57 2.678
145

9.161

310 í í.984

3.757 2.678

145

3.000
1.553

75.000

79.553 o 16't

4.500
4.661

tu
lLnl Ltl."

__l 144.95É_ _l2Jl-9.6!1I ___l!!Zt33I __l.54qJ!!_

4.646.780 5.034.013

ovsrige schulden en oveÍlopends passiva

Nog te betalen accountantsko§tan
Nog te betalen oveíige kosten
Te reslitueÍen subsidie SIM Um 20'19



Stichting Onroorend Cultureel Erfgoed portuge6s lsraëliettsche Gemeente Amstsrdam
gevestigd te Amsterdam

Nièt in de balans opgenomen rechten en vsrplichtingen

ErfpachtÍecht

Stichting CEPIG is houder van het erfpachtrecht (perceel grond met synagoge en directe biig6bouwen (waaronder
winter§ynagoge, bibliotheek en kerkelijk bad) voor 25 jaar gerekend vanaí 2008. Het blote eigendom van het pand
berust bi1 de PlG. Voor het erípachtcanon is overeengekomen een bedrag van €'150.000 peÍjaaÍ en woídt aan het
PIG betaald.

Stichting CEPIG is houdeÍ van het eÍfpachtrecht voor onbepaalde tijd op het percoÈl prond mét begraaÍplaatson. Beth
Haim genaamd, gslegen te Ouderkerk aan de Amslel, Het blole sigendom van de begÍa€fplaats berust bí het PlG.
Voor het erfpachtcanon is overeengekomen een bedrag van € 1 ,- per.iaar en wordt aan het PIG betaald.

Subsidie SIM (Subsidie lnstandhouding Monumenten)

Op 15 november 2013 werdsn door dg RÍksdienst voor Cultuíeel EÍfgoed subsidieveíeningen toegezegd in het kader
van Besluit Rijkssubsidiering lnslsndhouding Monumenten (BRIM 2013). De subsidie bevoorscholting die in 6 laaílijks
gelijkblÍvende termijnen wordt uilbetaald zal9ff/o ven het toegezegde bedrag bedragon.

Rijksmonument Begraafplaats Beth Haim € 73.577
RUksmonument Synagoge € 57.595
Rijksmonument Linker bUgebouwen Snoge € 15.000
Rijksmonument Rechter bÍgebouwen Snoge € 35.640

B€heeÍoYoreenkomst

Sinds 1 januàri 2OOg voert het Joods Historisch Museum, op gÍond van de tussen Stichting CEPIG èn het Joods

Historisch l\ruseum gesbten beheerovereenkomst, het beheer over en de exploitatie van het cultureel eÍfgo€d dat zich

bevindt binnen het complex van d€ Portugese Synagoge. HiervooÍ ontvangt Stichting CEPIG een bedrag per jaaÍ van €
150.000.

Financiöle onderateuning
per 1 mei 2Oí4 is door de Stichting Ets Haim aan de verbondsn Stichling CEPIG in het kadèr van financiéle

ondeísteuning schrfieliik onderstaande toezegging gedaanl
-Een garantie tot maximaal € 250.000 per iaar in d€ raren 2014 en 2015 en veÍder met bétrekking lot uitvoeÍing van de

statutaire tàken door Stichting CEPIG.

per 20 juni 20'16 is door de Stichting Ets Haim d€ garantiestelling ad € 250.000 uitgebraid voor dé jaren 2016 tot èn

met 20i8. pèr 1 april2020 is door de Stichting Ets Haim de garantiestolling ad € 250.O0O uitgèbÍeid vooí de jarcn 2020

tot en met 202í.

l.. t



stichting onro€rend cultureel Erfgo€d ponugeos lsraéllètischs Gomeonte ArnÉterdam
gevestigd te Amsterdam

Niet in de balans opg€nomen rechten en verpllchtingen

Pandrecht

Op de ceÍemoniële cdHie (bibliotheek en ceremoniéle objecten) welke in eigandorn is van de Slichting Ets Haim ig
pandr€cht vèrskekt aan het PlG,

Verkoopopbrengst veÍkoop bouwkà€t Plc ten gunste van meedarlg gÍaíonderhoud

ln 2016 is de bouwke€t (achter Hst Kampje 2a ) van hèt PIG verkocht aan de gemeente Oudeí-Amstel voor een
bedrag van € 86.930, met als conditie dat de opbrengst van de keet ten goede komt aan het Ínèerjarig onderhoud van
Beth Haim. Op 20juni 2017 is door de be6turen van het PIG en Stichting CEPIG besloten om het geld ad € E6.930 te
alloceren binnen hèt PlG. Het PIG zal het bedrag ad € 86.930 in 10 jaartèrmrlnen ad € 8.693 vanaf 1 januari 2016 ten
goede laten komen van het Caslíofonds.

26R*
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stichting onro.Íend curtureer Eígoed portugees r3raëriotiàche Gemeonte Amst.Ídam
gevsstigd te Amsterdem

Toelichting op dè geconsolideerd€ staat van baten en lasten 20í9

(in ewo's)

9) Baten

Beschikbaar voor doelstèlling Stichting CEpIG
Beschikbaar voor doelstelling Stichting Ets Haim
Beschrkbaar vooí doelstelling Beth Haim

't0) Directo lasten

DiÍecte lasten Íondleidingen
Directe lasten groenonderhoud

NadeÍg srycificatie van de boven'taande baten en direcle lastengrÉpen

Beschikbaar vooÍ doelstelling Stichting CEPIG

EÍfpacht
Vrijval subsidie rèserves

BGchikbaaÍ yoor doebtelling Stichting Ets Haim

Gerealise€rd koèrsresultaat
Ongerealiseerd koeÍsÍesultaat
lnterestbaten en dividend
Bank- en beleggingskosten
Koersresultaat obligaties

2019 2018

537 .233
(66.624)

2.626

778.621 473.235

537.233
149.612
91.776

627
55.U7

172

47 .478

150.000
§7.233
s37.233 537.233

150.000
387 .233

45.494
91.992
12.13'l
(7.060)

7.055

(2.581)
(63.357)

8.949
(7.9s9)
(1.676)

_14e.61L __--l§§.62I

3.933
7.150
2.500
4.922
8.693

61.610
2.968

1 ,32E
14.669
2.500
4.198
8.693

(27.903)
(85s)

91.776 2.626

Ll,"tt tt"

Beschikbaa. voor do€btolling Beth Haim

Giften tot 350 euro
Giften vanaf 350 euro
Portugees-lsraélitische Gemeente
Opbrengst boeken. concerten en rondleidingen

Bate jaartermijn PIG meerjarig onderhoud
Opbrengst beleggingen Cohenfonds t.b.v. grafonderhoud

Koersresultaat obligaties

66.474 47.650



stichting onroorend cultur€el Eígo€d portuge6§ lsraèlietiiche Gemeente Amsterdam
gevestigd te Amsterdam

Toelichtlng op de gsconsolidèerde staet van baten en lasten 20í9

lin euÍo's)

DiÍocts lasten rondl6idlngen

Rondleidingen
lnkoop boeken

Directe lasten groenonderhoud

Hekwerkrsparatie
Onvoozien
Hagen

Maaien gÍatvelden met bosmaaier
Maaien van de paden

Onderhoud gebouwen

Onderhoud bomen
Onderhoud grafslenen monument
VrÍwilligersdagen
Overige groenwerkzaam heden

í1) AÍ3chrijvingsko.ten

Afschrllving op materièle vaste activa

Nadere srycificatie van de afschrijvingskoslen

AÍschrilying op materiële vaste activa

AÍschrijvingskosten verbouwingen

I 2) Ovorige bodrijískosten

Huisv6stingskosten
Administratie- en advieskosten
KantooÍkosten
Verk oopk osten
Algemene kostsn

2019 2018

416
21',|

172

627

5.576
5.040
4.231

1'1.562
6.987
4.674
1.500
8.992
7 .285

1 .2',t5

3.593
3.160
4.409
9.454
4.013
4.730
1.500
8.1E3
7 .221

55.847 47.478

400.909

400.909

273.432
17 .758

3.537

6.315

196.497
17.282
4.116

24
14.152

301.069 232.071

28

^À.. 'r1í r.rlt,r-rr'

172

400.909



Stlchting Onroerènd Cultureel Errgoed portugees lsraëlietische Gsmeento Amsterdam
gevestagd te Amsterdam

Toelichting op dè geconsolidooÍds staat van baten on lasten 20í9

(ln euío's)

Nadere spaciÍicatie van dé overige Mrijfskosten
Hulsvesting3kosten

Ondarhoud gebouwen
Vezekeringskosten
Erfpacht PIG

Ontvangen Brim/Sim subsidies
Gas. elektra 6n water
Lasten Vegahuis
Aanvraag SIM subisidies AmsteÍdam
AanvrÉag SIM subisidies Beth haim
Plaatseliike lastBn en hefÍingen
Te restitueren subsidie SIM Um 2019

Adminlstratle- en advleskoden

Administratiekosten
Accountantskosten
Accountantskosten vorig jaar

Besluurskosten
BedrijÍsadviezen

KantooÍkosten

Kantoorbènodigdheden
Kosten intemet
Porti
Drukwéík
Contrtbuties, àbonnementèn, KvK

Verkoopkosten

Lunch- en dinerkosten
Reis- èn hotelko§ten

2019 2018

'17.963

JO.Oö/

150.000

\27 .301)
1.820
2.727
7.695
6.608

75.000

35.350

33.704
150.000
(27.301)

2.617
2.127

273.432 196.497

3.97
3.000

(1.500)
12.501

210

3.878
4.500

s.554
3.350

17 .7 5E 17.282

3.537 4.tí5

12

1 .163

195

2.167

10
17

290
1 .870

2A

1.315

27

24

24

@*,,t.-, ,..



Stichting Onroorend CultuÍ€el Erígoed portugees lsÍaèliotlsche Gemeents Amsterdam
gevestigd le Amsterdam

ToElichting op de gecongolideerde staat van baten èn lasten 2019

Algèmene kosten

Secretariaat
Bankkosten
Overige algemene kosten
Afrekening loonkosten

í3) Financlöle baten en laaton

Rentebalen en soortgeftjke opbrengsten

Per saldo een last / baat

Naderè specificatiè van de financiéle baten en lasten

Rentebaten on soortgalljke opbrengsten

Rentebaten bank

2019 20'18

4.953
1.570
(208)

6.4?4
1.449

723
5.556

6.315 'l.4.152

245

245

245



stlchting onroersnd cunureer EÉgoed portugeès lsraërietische Gemèonte Amsterdam
gevestigd tè Amsterdam

Enkèlvoudige bslans peÍ 31 dscembeÍ 2019 (ns ?e3ultaatbostemming)

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2019 31 decembor 2018

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Verbouwingen

VLOTTENDE AGTIVA

VoÍdoÍingen

Belastingen en premies sociale vezekeÍingen
Overige vorderingen en ovedopendo activa

Effecten

Liquide middelen

1

2

4.810.914

9.230
10.156

5.211.A23

3

4

4.810.914

19.386

1.358.1 14

267 .876

6.456.290

5.211.823

8.808

't.223.56s

219.591

747

31

É.-,' ,"

E.808



PASSIEF

(in eo,o's)

Toolichtang 3í december 2019 31 docembsr 20í8

Eigen vermogen

Algemene reserve
Bestemmingsfonds Cohen Fonds

Voorzièningon

Erfpachtsgelden

Langlopénde schulden

Overige langlopende passiva

KoÉlopenda schulden

Schulden aan leverancieÍs
Belastingsn en pÍemies sociale vezèkeringen
Ovèrige schulden en oveÍlopende passlva

5

6

7

(162.176)

573.004

69.500

4.646.780

J.(Cí

1.325.425

12.105
508.426

8

410.828

09.500

4.646.780

6.456.290

s20.531

5.034.013

1.109.243

6.663.787

2.678
145

1.106.420

il zr,l (t4

1.329.182

5.034.013



§tichting Onroerend Cultureol Erfgood PoÍtugses lsraËlietÈche Gomeento Amsterdam
gevestigd te Amsterdam

Enkelvoudlge staat van baton en lasten 20í9

(in eurc's)

Baten

Directe lasten

Baten -/- dirocta lasten
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten :

Huisvestingskosten
Administratis en advieskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Som d€r exploitatiekoslen

Exp loitatiores ultaat

Financiéle baten

Financiöle baton sn lasten

20í 9 201E

I
10

13

R€ultaat

Toevoeg ing/onttrek k ing bestemmingsfonds Cohen fonds

Onttrekking eigen veÍmogen Stichting CEPIG

Totaal

537.938
(40.862)

537.233
(46.2411

11

12

400.909

188.591

13.505
2.96

868

497 .076

606.779

(109.703)

400.909

204.010
15.880
3.798
6.309

490.992

(139.914)

139.669)

u.578
174.2811

r09.703) (í 39.669)

33

Toslichting

245

{ í09.703)

630.906

(28.763)
(110.906)



Stichting Onmerend Cultureel Erfgoed portugees lsraölietische Gemeente Amstsrdamgevestigd te Amsterdam

Toelichting op de enkelvoudige balans en staàt van bàten en laEten

Algemeen

voor zor191 niet anders vermeld, zÍn de grondslagen voor de financiële vsrslaglegging, zoals in de to€lichting van dègeconsolidesrde jaanekening ook van toepassing vooÍ de enkelvoudige jaarreXàning. -

(in euo's)

Eig€n vormogon

Recapitulatie van het eigan vermogen

Stichting CEPIG
Stichting Ets Haim
Stichting Castrofonds

Elgen vermogen Stichting CEplc
Recapilulatie van het aigen vermogen

Algemene [eserve
Bestemmingsfonds Cohen Fonds

Nadere spécificatie en vetlnp van het eigon vermogen

Algemene resewe

Stand 'l januari

Resultaat

Stand 31 december

Be3temmingsÍonds Cohen Fonds

Stand I januari

GeÍealiseèrd resultaat b€leggingen
Ongerealiseerd resultaat beleggingen
Dividend

Stand 31 december

3í-í2-2019 31-'12-2018

410.828
1 .247 .678

(11.329

1.647.177 í.637.008

520.s3 r

1.098.570
17.907

3í-12-20.t9 31-12-2018

(162. 176)
573.004

12.105
508.426

410.828 520.531

2019

12.105
(174.28't)

123.011
(1 10.906

1162.1761

20,19 20í8

537.189
(4.419)

e8.2a7l
3.863

573.004 50E.426

508.426
19.637
39.707
5.29

Toelichting op het bstemmingsÍonds Cohen Fonds

De bestemmingsreserve Cohen Fonds is bestemd voor het boheer en instandhouden van de te Ouderk6rk aan de
Amstel golegen bepraahlaats Beth Haim, in hat bijzonder de daar gelegen monumentale graÍstenen en deze te
onderhoudan €n hst zovor mogelijk rèstaureren, mèt bÍzonderè verplichting te zorgen voor onderhoud en
restauratie van de grafstensn van hel echFaar Oavid Cohen en lna Brans. Het besluur ven hat Íond6 dienl ema ta
streven dat een zodanig stramvBrmogen in stand blijft dat van de vruchten verplichtingen kunnen wordan
nagekomen.

u

* rrJ l,/ r"

2018

12.105



Stichling Onroerend Cultureel ErÍgoed poítugees lsÍaëlietischs Gema6nto Amsterdam
geveStigd te Amsterdam

Toelichtlng op de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten

(n euo's)

Eigen vermogen Stichting Ets Haim

Recapitulatie van het eigen varmqen:

BestèmmingsreseÍve ondeíhoud

Nadorc specificalie en verloop van het eigen vermqen:
B6temmingÍeservo onderhoud

Sland l januari
Resultaat

Stand 31 december

Eigen VErmogèn Castrofonds
Recapitulatie van het eigen vermqen

Algemene reserve

Kortlopende schulden

Recapitulalie van de kodopende schuldèn

Schulden aan leveranciers
Belastingen en pÍemies sociale vezekeringen
Ovenge schulden en overlop€nde passiva

31-12-20',t9 3.t-12-20íE

1.247.67A í.098.570

2019 2018

1.165.682
(67 .112)

1.247.678 1.098.570

3r-12-20'19 3'l-12-2018

(í í.329) 17.907

2019 2018

29.809
(36s)

(11.533)

1.098.570
149.108

17.907
(19.236)
(10.000)

___ll_L9?!t 17.907

31-12-20',t9 31-12-2018

1.325.4?5

__-L329J u_ __l_. 1 0e.4!.

'llz./l/:.

2.678
145

1.106.420

Nadere spectficatie sn védoop van het èigen vermogan

Algem€no Íeservs

Stand 1 januari

RaBullaat
DonatiesÀosten 201 3-20'14 t.b.v. jubileumplan

Stand 31 december



Stichting Onroorènd Cultureél ErÍgoed poÍtugo6s lsraëliefische Gsm€€nte AmsteÍdam
gevestigd te Amsterdam

Toelichting op de enkolvoudige balana sn Btaat van baten en lasten

(in eutus)

Nadere speciÍicatie en ved(np van ovengé schulden an ovedopende pass,ya

Overige schulden en overlop€nde passiva

Nog te botalen accountantskosten
Nog te b€talen overige kosten
Te Íeslitueren subsidie SIM Um 2019
R/c Stichting Ets Haim
R/c Stichting Ets Haim - Van Lanschot

31-12-2019 31-12-2018

3.000
1.553

75.000
70.675

1.175.197

4.500
4.661

69.868
1.O27.391

1.325.425 í.'106,420

36R*
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Stichtlng Onroor€nd CulluÍeel Edgoed PoÉugee3 lsraëliatÈcho Gemaente Amstsrdam
gevéstigd te Amsterdam

Voorstal rcsu ltaatbestemm ing

Geconsolideerd eigen vermogen per 1 januari 2019
Bij: resultaat 2019

Geconsolideerd eigen vermogen per 31 decembeÍ 2019

Voorgesteld wordt om het resultaal ad € 20.169 positief te veÍdelen als volgt

Onttrekking eigen vermogen CasÍoÍonds
Toevoeging bestemmingsrègeÍve onderhoud Ets Haim
Toevoeging bestemmingsfonds Cóhèn Fonds
Onttrekking eigen vermogen CEPIG

Ouderkerk aan dè Amstsl. 22 juni 2020

OÍigineel getekend door:

J.M.F.X. van Veggel (voozitter)

F.W. L Lachotzki (penningmeester)

A.lvl. Palache A. Coronel

M.A. Cohen de Lara D. Rychter

1.637.008
20.169

1.657 .177

(19.236)

149.108
64.578

(174.281\
20.169

J.A. van Kranendonk
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