GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken worden
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke
en van over de omzet geheven belastingen.
Lonen en salarissen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de staat van baten en lasten.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming
afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en
vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

TOELICHTING OP DE BALANS
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
De afschrijvingen zijn als volgt bepaald:
Gebouwen: 2,5% van 50% van de verkrijgingsprijs.
Inventaris: 20%.
EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal is ontstaan bij de aanvang van de activiteiten van de Stichting Museums
Vledder als gevolg van het legateren van een belangrijk gedeelte van de gebouwen door de
oorspronkelijke oprichter van de Museums Vledder, de heer H. Plenter.
Overige reserve
Het exploitatiesaldo over het voorgaand boekjaar is gemuteerd op de overige reserve. Overige
mutaties hebben niet plaats gevonden.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Rabobank, hypothecaire lening
Betreft een door de Rabobank Zuidwest-Drenthe verstrekte lening, in hoofdsom groot € 220.000. De
rente bedraagt 4,2%, vast tot 1 juli 2022. De aflossing bedraagt € 733 per maand. Tot zekerheid van
deze lening is hypotheek gegeven op het pand Brink 1 te Vledder, tot een bedrag van € 250.000.

Overige leningen
De overige leningen hebben betrekking op een lening, in hoofdsom groot € 119.600. De rente
bedraagt 3,8%.. Ten aanzien van deze lening is geen zekerheid verstrekt en bestaat geen
aflossingsverplichting.

