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Stichting Museum van Zuilen

Toelichting op de jaarrekening 2015

Algemeen:

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het

resultaat, is de verkrijgprijs of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa

en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Materiële Vaste Activa:

In december 2012 heeft de Stichting Museum van Zuilen een groot deel van haar collectie aangeschaft.

De collectie is aangeschaft voor het getaxeerde bedrag van €15.800.

De collectie wordt met ingang van 2013 in vijf jaar volledig afschreven (lineair).

Eind 2015 is de collectie is verkocht aan dhr. Van Scharenburg (Zie ook: Diversen, hieronder)

Vorderingen:

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een

voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Kortlopende schulden:

Verschuldigde bedragen die binnen een jaar opeisbaar zijn worden opgenomen als een kortlopende schuld.

Grondslagen voor bepalingen van het resultaat:

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-baten en alle daarmee verbonden 

kosten en overige aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hierboven vermelde waarderingsgrondslagen.

Positieve resultaten worden verantwoord in het jaar waarin leveringen en diensten zijn verricht.

Negatieve resultaten, die hun oorsprong vinden in het jaarverslag, worden in aanmerking genomen zodra 

deze voorzienbaar zijn.

Diversen:

De stichting heeft in 2015 verlies geleden (€-444)  en daarnaast een negatief eigen vermogen

(€-5.534) en een schuld aan dhr. Van Scharenburg (€7.766). 

Doordat Dhr. Van Scharenburg heeft aangegeven dat hij coulance zal betrachten inzake zijn vordering op de stichting,

is op dit moment de continuïteit van de stichting niet in het geding.

Het stichtingsbestuur onderschrijft met klem dat deze financiering door de dhr. Van Scharenburg onwenselijk is.

Daarnaast is Dhr. Van Scharenburg bereid gevonden om de van hem aangekochte collectie terug te kopen

Deze verkoop ging tegen dezelfde prijs en voorwaarden als de aankoop in 2012.

De renumeratie van dhr. Van Scharenburg voor zijn werkzaamheden in 2015 bedragen € 10.000.

Hiervan is €2.234 betaald in 2015.

Het pand waarin het Museum is gevestigd wordt gehuurd van dhr. Van Scharenburg; de huur bedraagt € 18.000 per jaar.
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Stichting Museum van Zuilen

BALANS 2015

ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014

Materiële Vaste Activa -€                   9.480€               

Vorderingen 1.181€               5€                       

Liquide Middelen 1.123€               3.356€               

Totaal der Activa 2.304€               12.841€             

PASSIVA

Kapitaal Begin Boekjaar -5.090€              8.519€               

Exploitatie Resultaat -444€                 -13.609€           

Kortlopende Schulden 7.838€               17.931€             

Totaal der Passiva 2.304€               12.841€             
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Stichting Museum van Zuilen

Exploitatierekening 2015

31-12-2015 31-12-2014

Baten 37.765€             36.311€             

Lasten

Afschrijvingen 3.160€               3.160€               

Huisvestingskosten 19.877€             20.752€             

Vervoerskosten -€                   15€                     

Toonzaalkosten 299€                  1.218€               

Algemene Lasten 14.769€             24.651€             

Financiële Resultaten 104€                  124€                  

Resultaat -444€                 -13.609€           
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