
Balans per 31-12-2012
Algemeen
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis
van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet
gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.
 
Materiële vaste activa, grondslag
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
 
Gebouwen en terreinen
De gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen na ingebruikname. De gebouwen worden afgeschreven in 25 jaren. De terreinen en gronden
worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. Op terreinen en gronden vindt geen afschrijving plaats.
 
Inventaris
De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen
na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).
 
Transportmiddelen
De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende
afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).
 
Vorderingen op overige deelnemingen
De vorderingen op overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig,
wordt rekening gehouden met een lagere waardering uit hoofde van oninbaarheid.
 
Vorderingen op korte termijn
De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van
een voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen
van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.
 
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.
 
Algemene reserve
Deze post betreft de cumulatie van de geleden verliezen, welke dienen te worden gedelgd uit toekomstige
winsten.
 
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één
jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
 
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de
aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur,
conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.
 
  
 
Buitengewone baten en buitengewone lasten
De buitengewone baten en buitengewone lasten betreffen resultaten, die niet uit de normale
bedrijfsuitoefening voortkomen en  incidenteel van aard zijn.
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Balans per 31-12-2012

ACTIVA 2012 2011

Stichting Visserijmuseum ZoutkampAdministratie:

Vaste activa
Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 5.567 -2.264
Inventaris 6.671 -8.737
Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.337 0

-11.00114.575

Vlottende activa
Vorderingen

Debiteuren 2.179 0
Liquide middelen

Liquide middelen 37.633 0
039.812

-11.00154.387
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Balans per 31-12-2012

PASSIVA 2012 2011

Stichting Visserijmuseum ZoutkampAdministratie:

Eigen vermogen
Algemene reserve

Algemene reserve 51.123 -11.001
-11.00151.123

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren binnenland 6.480 0
Belasting en premies sociale  verzekeringen

Te verrekenen btw -3.217 0
03.263

-11.00154.387
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ACTIVA 2012 2011

Toelichting op de balans per 31-12-2012
Stichting Visserijmuseum ZoutkampAdministratie:

Bedrijfsgebouwen en terreinen
0050 Gebouwen 10.233 0
0204 Afschrijving Gebouwen -4.666 -2.264

-2.2645.567

Inventaris
0101 Inventaris 18.598 0
0201 Afschr. Inventaris -11.928 -8.737

-8.7376.671

Andere vaste bedrijfsmiddelen
0160 Transportmiddelen 2.500 0
0260 Afschr. Transportmiddelen -163 0

02.337

Debiteuren
1400 Debiteuren 2.179 0

02.179

Liquide middelen
1000 Kas 327 0
1001 Kas ZK 4 209 0
1102 RaboBank 9.335 0
1103 Rabobank Bedr.Telerekening 27.612 0
1150 Kruisposten 150 0

037.633

-11.00154.387
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PASSIVA 2012 2011

Toelichting op de balans per 31-12-2012
Stichting Visserijmuseum ZoutkampAdministratie:

Algemene reserve
0750 Resultaat lopend jaar -8.056 -11.001
2001 Eigen vermogen 59.179 0

-11.00151.123

Crediteuren binnenland
1600 Crediteuren 6.480 0

06.480

Te verrekenen btw
1520 BTW te vord. laag -95 0
1521 BTW te vord. hoog -6.014 0
1530 BTW te bet. laag 1.414 0
1531 BTW te bet. hoog 640 0
1830 Bet./Ontv. BTW 839 0

0-3.217

-11.00154.387
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