FINANCIEEL VERSLAG 2016 Stichting Zoutmuseum Delden

In overeenstemming met de statuten is, op basis van de verstrekte informatie het financieel jaarverslag
van de Stichting Zoutmuseum over het boekjaar samengesteld.

Administratie
Deze bestaat uit een kas- en bankadministratie.
De werkzaamheden ten behoeve van dit financiële jaarverslag bestonden in hoofdzaak uit het
verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
Dit financieel verslag is samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving en voor zover van toepassing in overeenstemming met het bepaalde in Titel 9
boek 2 BW.
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BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

2016

Vaste Activa

Investeringen herinrichting

534.244

Vlottende Activa
Voorraad verkoop artikelen

2.108

Te ontvangen bedragen

3.611

Liquide middelen

82.184

Beleggingen

148.355

770.502

PASSIVA

2016

Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve donateurs
Reserve vervangingsinvesteringen

130.504
14.131
80.000

Ontvangen schenkingen-subsidies en
eigen inbreng herinrichting

545.867

Kortlopende schulden
Te betalen en vooruit ontvangen
bedragen

0.000

770.502

2

WINST- EN VERLIESREKENING

2016
Baten
Entreegelden en rondleidingen
Verkoop artikelen en documentatie
Verkoop overtollige zoutvaatjes
Verkoop consumpties
Museumjaarkaart
Exploitatie en sponsor bijdragen
Fotolijst sponsoren

14.334
1.692
596
600
6.181
17.500
1.350

Bruto winst

42.253

Lasten
Beheerskosten
Administratie- en bureaukosten
Huisvestingskosten
Expositiekosten
Promotiekosten
Kosten vrijwilligers
Vervangingsreservering

3.776
2706
25.973
324
1.326
4.018
10.000

Totaal lasten

48.123

Bedrijfsresultaat

-5.870

Rente baten

9.538

Netto resultaat

3.668
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Algemene toelichting

Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Voorraden
De waardering van de voorraden heeft plaatsgevonden op basis van verkrijgingsprijs, kostprijs of
lagere marktwaarde per balansdatum.
Vorderingen, liquide middelen, kortlopende schulden en overlopende activa en passiva
Deze posten zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van vorderingen geschiedt zo nodig
onder aftrek van een bedrag voor incourantheid, gebaseerd op individuele beoordeling.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten van de in het boekjaar gerealiseerde
transacties en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten en andere lasten. De
kosten en lasten worden bepaald op historische basis.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd.
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Toelichting op de balans
Vlottende activa
Voorraad artikelen
voorraad verkoopartikelen van het museum.
per ultimo 2016 heeft een inventarisatie plaatsgevonden.
Te ontvangen bedragen
BTW teruggave jaar 2014

2.108

3.611

Reserveringen:
Deze zijn bestemd voor:
- periodiek groot onderhoud van de binnenzijde van het gebouw
- periodiek groot onderhoud van de basisexpositie.
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