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Balans per 31 december 2018

2018
EUR

2017
EUR

EUR

EUR

Vaste activa
Materiële vaste activa

977.673

Som der vaste activa

409.423
977.673

409.423

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Som der vlottende activa

45.124
26.567

61.256
503.234
71.691

564.490

1.049.364

973.913

Algemene reserve

645.100

48.717

Voorzieningen

47.864

42.864

Langlopende schulden

185.000

175.000

Kortlopende schulden

171.400

707.332

1.049.364

973.913

Eigen vermogen
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Staat van baten en lasten over 2018

2018
EUR
Omzet Museum
Subsidies
Exposities
Schenkingen en bijdragen

36.720
348.489
56.348
8.508

Totaal baten
Inkoopwaarde
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Exposities
Algemene kosten
Afschrijvingen
Kunstaankopen
Toevoeging voorzieningen
Rentelasten

Totaal lasten
Resultaat

2017
EUR

EUR

EUR

42.082
271.016
22.761
6.272
450.065

9.503
219.720
65.540
64.044
37.776
8.090
36.000
5.000
341

342.131
7.280
224.693
48.528
27.873
24.662
7.402
–
5.000
420

446.014

345.858

4.051

-3.727
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd
op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische
voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen
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. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van deze schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en terreinen, verbouwing en kunstcollectie zijn gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de economische
levensduur. De inventaris wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineaire
afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur. Het afschrijvingspercentage
bedraagt 20 per jaar.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid.
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Voorzieningen
Met betrekking tot een toegekende erfenis is door het bestuur besloten om hiervoor een
voorziening te vormen om toekomstige exposities hieruit te kunnen financieren. Toezeggingen
voor financieringen van exposities worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Om grootschalig onderhoud uit te kunnen voeren is een voorziening gevormd om de kosten
hiervan te financieren.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische
kosten.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de
handelsgoederen en diensten zijn overgedragen aan de koper.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie er toe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen
en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde
zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen.
Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip
waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Opbrengstverantwoording
De onderneming rekent de opbrengst van verkopen tot de netto-omzet wanneer alle belangrijke
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de
goederen zijn overgedragen aan de koper, wanneer levering heeft plaatsgevonden, de prijs is
vastgesteld of bepaalbaar is en er redelijke zekerheid bestaat dat de verkoopprijs inbaar is.
Normaal gesproken wordt aan deze criteria voldaan op het moment dat het product of de dienst
geleverd is en acceptatie, indien vereist, verkregen is.

