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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(Na bestemming resultaat)
31-12-2015 31-12-2014

_________ _________
€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Collectie
Bouwkosten
Inrichtingskosten
Kantoorinventaris

49.220
47.508
63.220
53.906
460
────── ──────
112.900
101.414
══════ ══════

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN
Overige vorderingen

11.810
══════ ══════

LIQUIDE MIDDELEN

2.046
547
══════ ══════

TOTAAL ACTIVA

114.946
113.771
══════ ══════
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31-12-2015 31-12-2014

_________ _________
€

€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Stichtingsvermogen

6.875
10.530
══════ ══════

LANGLOPENDE SCHULDEN
Lening particulieren

5.700
5.000
══════ ══════

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren
Nog te betalen

99.399
98.241
2.972
────── ──────
102.371
98.241
══════ ══════

TOTAAL PASSIVA

114.946
113.771
══════ ══════
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2. BATEN EN LASTEN OVER 2015
REALISATIE

___________________
€

€

BATEN
Omzet museumbezoek
Omzet donaties/vrienden
Subsidie gemeente Grootegast

1.104
1.950
6.810
──────

Totaal baten

9.864

LASTEN
Medewerkers
Afschrijvingen
Huisvesting
Publiciteit en informatie
Exploitatie
Kantoorbenodigdheden
Telefoon en internet
Bankkosten

93
6.152
5.687
563
267
26
560
171
──────
13.519
──────
-3.655

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Dotatie stichtingsvermogen

-3.655
──────
══════

VRIJ TE BESTEDEN RESULTAAT
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3. KASSTROOMOVERZICHT
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
Aanpassing voor afschrijving
Mutatie overige vorderingen
Mutatie crediteuren
Mutatie nog te betalen

-3.655
6.152
11.810
1.158
2.972
──────
18.437

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen

-17.638

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Langlopende schulden

700
──────
1.499
══════

Netto kasstroom

Liquide middelen
Saldo liquide middelen 1-1
Saldo liquide middelen 31-12

547
2.046
──────
1.499
══════

Mutatie liquide middelen
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4.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De Stichting Abel Tasman Museum
De Stichting Abel Tasman Museum is opgericht in 1991 en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 41012251.
De stichting is niet belastingplichtig voor winst- en omzetbelasting.
In 1992 werd, als eerste aanzet voor een museum, het Abel Tasman Kabinet gehuisvest in een zaaltje bij
de bibliotheek in Grootegast.
In 1998 verhuisde het Abel Tasman kabinet naar een zijvleugel van dorpshuis Kompas in Lutjegast, de
naam bleef “Abel Tasman Kabinet”, een huiskamer met museale aspiraties.
Eind 2012 werd het ruim veertig jaar oude zijvleugel afgebroken en onder de projectaanduiding
“Vernieuwd Abel Tasman Museum” is een nieuwe vleugel gebouwd aan het dorpshuis Kompas dat als
toekomst bestendig kan worden aangemerkt.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar de website van de stichting: http://www.abeltasman.org.
Uitgangspunten
a.

b.
c.

De stichting is niet gericht op het behalen van winst, anders dan het behalen van een uitsluitend ten
behoeve van de stichting en haar activiteiten te besteden positief saldo voortvloeiend uit de
exploitatie van het Abel Tasman Museum, in de breedste zin van het woord.
Het vermogen van de stichting dient volledig ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsgegevensgrondslagen.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.
Materiele vaste activa
De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen
gedurende de geschatte economische levensduur.
De collectie in beheer bij de Stichting Abel Tasman Museum is voor het grootste deel eigendom van de
stichting en is gewaardeerd op nihil omdat de actuele waarde moeilijk is vast te stellen en bij waardering
er een groot vermogen ontstaat die niet te gebruiken is.
De collectie is uiteraard zo volledig mogelijk gedocumenteerd.
Vlottende activa
De vlottende activa worden opgenomen tegen nominale waarden, rekening houdend met een risico op
oninbaarheid.
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en de lasten.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
De lasten zijn gebaseerd op historische kostprijzen.
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5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA
Materiële vaste activa
bouw- inrichtings- kantoorcollectie
kosten
kosten inventaris
totaal
────── ────── ────── ────── ──────
€
€
€
€
€
Boekwaarde 1 januari 2015
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde 31 december 2015

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
en waardevermindering
Boekwaarde 31 december 2015

47.508
53.906
101.414
4.300
12.639
699
17.638
-2.588
-3.325
-239
-6.152
────── ────── ────── ────── ──────
49.220
63.220
460
112.900
══════ ══════ ══════ ══════ ══════

-

51.808

66.545

699

119.052

-2.588
-3.325
-239
-6.152
────── ────── ────── ────── ──────
49.220
63.220
460
112.900
══════ ══════ ══════ ══════ ══════
31-12-15 31-12-14
────── ──────
€
€

Overige vorderingen
Jaarlijkse subsidie Gemeente Grootegast
Bijdrage Scholtenfonds

6.810
5.000
────── ──────
11.810
══════ ══════

Liquide middelen
Rabobank NL RABO

2.046
547
══════ ══════
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PASSIVA
2015
2014
────── ──────
€
€
Stichtingsvermogen
Stand per 1 januari
Exploitatieresultaat

10.530
p.m.
-3.655
p.m.
────── ──────
6.875
10.530
══════ ══════

Stand per 31 december

Lening particulieren
Stand per 1 januari
Verstrekking op 19 januari

5.000
5.000
700
────── ──────
5.700
5.000
══════ ══════

Stand per 31 december

Betreft een lening voor de inrichtingskosten en kantoorinventaris.
Looptijd onbepaald; rente 0%.

Crediteuren
Saldo conform de saldilijst

99.399
98.241
══════ ══════

Nog te betalen
Huisvestingkosten

2.972
══════ ══════

9

