
Stichting Oudheidkundig Museum Arnemuiden

ACTIVA PASSIVA

€ € € € € € € €

Materiële vaste activa Stichtingskapitaal

Langstraat 28a 77.000         77.000         Overige reserves 93.121         * 93.025         *

Rolstoellift 6.536           7.568           Bestemmingsreserve plateaulift 6.794           ** 7.568           **

Overige inventaris 2.805           1.223           Bestemmingsreserve aanschaf museumstukken 7.500           *** 7.500           ***

Museumstukken P.M. P.M. 107.415         108.093         

86.341          85.791          

Crediteuren -               -               

Vlottende activa Nog te betalen kosten 546              46                

Omzetbelasting 584              677              Vooruitontvangen bedragen -               -               

Debiteuren -               -               546                46                  

Vooruitbetaalde bedragen 2.654           400              

Vorderingen 1.253           -               

Liquide middelen 17.129         21.271         

21.620          22.348          

107.961        108.139        107.961         108.139         

* Betreft het vrij besteedbaar vermogen. Dit vermogen is echter slechts deels liquide, omdat het voornamelijk wordt gevormd door de waarde van het pand aan de Langstraat 28a 

   te Arnemuiden. Hierdoor is slechts  € 93.121 -/- € 77.000 = € 16.121 vrij besteedbaar. Het minimum vrijbesteedbaar vermogen is vastgesteld op € 10.000.

** De  aanschafprijs van de rolstoellift bedraagt € 10.320. Dit bedrag wordt in 10 jaar afgeschreven en ten laste van de bestemmingsreserve gebracht.

*** Het doel van het museum is 'het levend houden van de rijke Arnemuidse historie'. Voor dit doel kan het nodig zijn om museale stukken aan te kopen om deze te conserveren

     voor de toekomst en om ervoor te zorgen dat deze stukken voor het publiek toegankelijk blijven. Het doel is om deze bestemmingsreserve de komende jaren te verhogen naar € 10.000.
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Stichting Oudheidkundig Museum Arnemuiden

Staat van baten en lasten

Baten

€ € € €

Subsidie Gem. Middelburg 32.204          31.343          

Donaties leden 5.251            5.240            

Entreegelden bezoekers 1.719            6.063            

Overige inkomsten 753               4.683            

Bijdrage sponsors en fondsen -                

39.927      47.329      

Lasten

Huisvestingskosten 33.187          29.549          

Waardeverandering Langstraat 28 -                -                

Publiciteitskosten 2.423            2.558            

Materiaalkosten / onderhoud 399               4.206            

Afschrijvingen 1.527            1.032            

Inkopen catering 484               1.412            

Overige kosten 2.586            5.399            

40.605      44.156      

Saldo -678          3.173        

Resultaatverdeling

Mutatie bestemmingsreserve lift -1.032       -1.032       

Mutatie bestemmingsreserve onderhoud -           -           

Mutatie bestemmingsreserve aanschaf museumstukken -           -           

Overige reserves 354           4.205        

-678          3.173        
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Stichting Oudheidkundig Museum Arnemuiden

Algemene grondslagen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd

volgens het kostprijsmodel.

Materiële vaste activa

Het pand aan de Langstraat 28a wordt gewaardeerd tegen de WOZ-waarde.

De rolstoellift is gewaardeerd tegen historische kostprijs en wordt lineair afgeschreven in 10 jaar. 

De overige inventaris is gewaareerd tegen historische kostprijs en wordt lineair afgeschreven in 5 jaar.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt 

hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten

De donaties worden vastgesteld op basis van kasstelsel.

De opbrengsten uit verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke

risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

De baten van de huur worden verantwoord in de periode waarin de huur heeft plaatsgevonden.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de 

verwachte economische levensduur. 
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Stichting Oudheidkundig Museum Arnemuiden

Staat van inkomsten en uitgaven

Inkomsten

€ € € €

Subsidie Gem. Middelburg 32.204          31.343          

Donaties leden 5.251            5.240            

Entreegelden bezoekers 1.719            6.063            

Overige inkomsten 753               5.001            

39.927      47.647      

Uitgaven

Huisvestingskosten 38.806          29.357          

Publiciteitskosten 2.023            2.958            

Materiaalkosten / onderhoud 842               5.429            

Inkopen catering 392               1.412            

Overige kosten 2.006            5.873            

44.069      45.029      

Saldo -4.142       2.618        
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