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-\c(ior. \r-.\\lsK.\\r'()()rt J.J. Smit
Aan het bestuur van
Stlchting Museum Stad Appin$dam
mikstr.at 25
!X[1 AE Appingedam

Delfzijl, 16 maart 2016

Kenmerk: mml8t068/.fi

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij veBlag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

Posfadre6
Postbus 34

99:X) AA DelÈiil

BezoeLadre§
Brander 17

9934 NR DelDiil

IbleÍoon
{0596) 61 22 3r

Far
{0596) 61 59 90

Bmail
info@smit-accountants.nl

1 OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij dejaarrekening 2015 van uw stichting waarin begrepen de balans met
tellingen van € 211.644 en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van € 859, beoordeeld.

BEOORDETINGWERXI.ARING VAN DE ONAFHANKETIJXE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport optenomen jaarrekening 2015 van Stichting Museum Stad Appingedam te
Appingedam beoordeeld. Deze jaarrekenint beíaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van
baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Veruntwoordeqkheid von het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat tetrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in

overeeníemming met de Ríchtlijn voor de jaaNerslaggeving voor kleine oÍganisaties zonder winststreven.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekenint motelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

verontwoordelijkheid von de occountont

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse Standaard 2t100, Opdrachten tot het beoordelen van financiële ovenichten'. Dit vereist dat
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen

en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperke mate
van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van

inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entitei! het uitvoeren van cijferanalyses
met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

Accounlanaskalloor JJ. Smil B.v. I ltlTA vergunninsrcuder !3fimolE I KvK o2oa27o3

ale lewringen en diensÈn vinden plaàrs onder de alSemene roorwairden zoals !"sge§teld door hel snA en gedepone€rd

bii de t(amer \rdn f\oophand€l te Utrccht onder nummeÍ 'ÍXE14SG

-s-
NBA i

SRA

2



De werkzaamheden uit8evoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die
uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat
de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Museum Stad Appingedam per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.



AI,GEME€N

3.1 BedriifSetevens

De activiteiten van Stjchtine Museum Stad Appingedam bestaan voornamelijk uit:
Het verzamelen van alle bescheiden, platen, boekwerken en alle andere voorwerpen en schriftelijke
gegevens omtrent de Seschiedenis van Groningen (de stad Groningen uittezonderd) en meer bepaald van

kwartier Fivelin8o in de meest uitgebreide zin van het woord, alsmede het voor publiek tentoonstellen van

die verzamelint en alwat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlÙk kan zijn. Onder Seschiedenis wodt
mede verstaan alles wat betrekkint heeft op de trond en de vroegerc bewoners.

Doelstellint van Stichting Museum Stad Appintedam is:

Informatie en materiaal verlamelen en onderloeken om een zo breed mogelijk publiek te informeren,

eflarend te doen leren en te enthousiasmeren over de stad Appingedam, haar achterland tivelinto en haar
plaats in de provincie Groninten met de nadruk op stads topografie en stads ontwikkelinS.
tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van

organen van de strchtint.
De stchting beoogt het algemeen nut en heeft Been winstoogmerk.

De stichting i5 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder númmer 41010302.

3.2 Eestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- M.C. van Hoorn, voorzatter
- S.L. Froma-de laget secretaras
- F.W. Wever, penningmeester
- 8.M. fakens
- AA.M. van Soest, vice voorzitter
- F.8. Musters

3.3 Oprlchtingstlchtlnt

Bij notarièle akte d.d.30juli 1942 is opgericht de Sdchting Museum Stad Appineedam. De activiteiten

worden met in8an8 van voornoemde datum tedreven voor rekening en risico van de Stichtint Museum Stad

Appingedam.

Bij notarièle akte d.d. 2 januari 2013 verleden voor notaris mt K E Bolken te Delfrijl zijn de statuten

gewij!itd.



4 FINANCTËTE POSINE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2015

Bexhlkbaar op lange termiini

Stichtingsvermogen
voorzieningen
Langlopende schulden

waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa

Werkkapitaal

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal

31-12-20L4

€€

s9.876
9.200

55.705

138.003
34.200
20.L23

L24.781

101.293

2.592
10.586

2t.r48

1.968
6.328

101.808

90.786

110.104

19.318

34.326

10.838

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam sl30

€

192.326

101.540



5 FTSCALE POS|ïE

5.1 Vrijstellintvennootschapsbelastint

Stichting Museum Stad Appingedam is een geregistreerd Algemeen Nut Beogende tnstelling (ANB|) en is
vrijgeíeld van vennootschapsbelasting.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gnag bereid.

Hoogachtend,

ACCOUNTANTSKANTOOR J.J. SMtï namens deze

w.g.

J.J. Smit RA

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam 6/30



JMRVERSIAG



1 JMRVERSI.AG

Het verslag lig ter ínzage op het kantoor van de stichting.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingwerklaring aftegeven d.d. 16 maart 2016

8/30
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na verwerking saldo)

ACTUA

Yaste actiYa

MateÍlële Yaste activa (1)

EedrijBgebouwen en -terreinen
lrwentaris

Vlottende activa

voorraden

vorderingen (3)

Overige belaíingen en premies sociale

verze keringe n

Overige vorderingen en overlopende
activa

[iquide middelen

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

BeoordelingsverklarinB aEe8even d.d. 15 maart 2015

31 december 2015 31 december 2014

95.435
6.104

95.436
s.857

101.540

5.328

101.808

zLL.644

101.293

2.592

10.585

2t.t48

135.619

1.958

4.686 9.358

10/30
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31 december 2015 31 december 2014

PASSIVA

Eigenvermogen (5)

Bestemmingsreserves
Vrij besteedbare reserves

Voorzieningen (6)

Overige voorzieningen

Langlopende schulden ol

Schulden aan kredietinstellingen

Kortlopende schulden (8)

Afl ossingwerplichtingen langlopende

schulden
Overige belastingen en premies sociale

vezekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

Stichting Museum Stad Appingedam, AppinBedam

Beoordelingsverklaring aQegeven d.d. 15 maart 2016

114.531
23.472

37 .263
zz.6L3

138.003

1.985

8.853

59.876

55.705

10.838

34.200

20.L23

19.318

271.644

9.200

1s.093

135,619

tolso



5ÍAAT VAN BATEN EN IASTEN OVER 2015

(9, 10)

Lasten

Lonen en salarissen en sociale lasten
AftchÍijvinBen materiële vaste activa
H u isvestintskosten
Museale kosten
Ka ntoorkosten
Algemene kosten
Financiële baten en lasten

Saldo

Mutatie bestemmingsreseÍve vaste opstelling
Mutatie bestemmingsreserve project

"Reconstructie Middeleeuws Appintedam in 3D"

Mutatie bestemmingsreserve Damsterdieplezingen
Mutatie bestemmingsreserve aankoopfonds
Mutatie bestemminsreserve zichtbaarheid museum

Mutatie b€stemmingsreserve interieur
Mutatie bestemmingsreserve jubileum

saldo mutatle vrlj beíeedbare reserves

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam
Beoordelingsverklaring afgegeven d.d. 16 maart 2016

realisatíe begroting realisatie
2015 2015 201.4

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(15)

(17)

€

248.189

€

t44.&O

79.000
2.500

30.000
14.500

15.000

3.400

€

\M.O76

78.015
21.348
27.986
18.338
9.193

10.358
3.462

79.779
2.tlt

50.018
15.815
7.694

12.558
t.946

t70.062 L44.400 149.700

74.t27

4.374

-20.000
-5.000
-4.894

-10.000
-18.000
-15.m0

-5.524

4.44'l

-7il_

-r.9M

tL/fo

2



3 XASSTROOMO\,ERZICHT20ls

Het kasstroomoven icht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Xasstroom uit operationele activiteiten

Saldo

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deelvan de langlopende
schulden)

Kasstroom uit bed rijfso pe ratie s

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

lnvesteringen in materiële vaste activa

KasstÍoom uit fi nancieringsactiviteiten

M utatie bestemmingsreserves
M utatie overige reserves

Afl ossing langlopende schulden aan kredietinstellingen

Kasstroom uit fi nancieringsactÍviteiten

Samenstelling geldmiddelen

Liquide middelen per l januari

Mutatie liquide middelen

Geldmiddelen per 31 december

Stichtng Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingwerklaring aftegeven d.d. 16 maan 2016

2015

€

78.127

2.LIL
2s.000

624
4.258

5.077

115.197

115.197

77 .268
-77.264
-32.t79

-2.358

-32.179

2015

€

2L.t48

80.550

101.808

12l30

80.660

€



4 GRONDSIAGEÍI VOOR WAARDERING EN RESULTMÏBEPAUNG

ATGEMEEN

Actlviteiten

De activiteiten van Stichtint Museum Stad Appingedam, statutair gevestigd te Appingedam bestaan
voornamelijk uit:
Het venamelen van alle bescheiden, platen, boekwerken en alle andere voonrverpen en schriftelijke
gegevens omtrent de geschiedenis van Groningen (de stad Groningen uittezonderd) en meer bepaald van
kwartier Fivelingo in de meest uitgebreide zin van het woord, alsmede het voor publiek tentoonstellen van
die venameling en al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlÍk kan zijn. Onder geschiedenis wordt
mede verstaan alles wat betrekking heeft op de grond en de vroegere bewoners.

ATGEMEITE GRONDSIAGEÍ{ VOOR DE OPSTEI.TING VAN OE JAARREKET{ING

De jaarrekening is optesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprus. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd, Verliezen en verplichtinten, voor
zover hun oorspront vinden vóór het einde van het verslagiaar, worden verantwoord indien zij voor het
opmaken van de jaanekening bekend zijn geworden.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de stichtin$leiding, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zi.in voor de opgenomen
bedragen. De hitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afu/ijken.

GRONDSTAGE]T Vq)R DE WAARDERING VAN ACNVA EN PASSIVA

Materiële vaste actirÍa

De materiële vaste actíva worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
ahchr'rjvingen en indien van toepassing met b0zondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijginBsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt ateschreven vanaf

het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet aEeschreven.

voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voonienin8 gevormd. Deze voorziening is

opgenomen onder de overige voonieningen aan de passieftïde van de balans.

Voor de kosten van periodíek Broot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorzieninB is

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appin8edam

Beoordelingwerklaring aftegeven d.d. 16 maart 2015
13/30



Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkr'rjgings-prijs of lagere
netto-opbrenBstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling
van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd te8en nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid. Deze voonieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. lndien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bU de waardering rekening gehouden.

Voonieningen

Een vooÍziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnl'rjk is dat zÍ zullen moeten

worden afuewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de vooniening
wordt bepaald door de beste schattíng van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende

verplichtingen en verliezen per balansdatum afte wikkelen. Voonieningen worden gewaardeèrd te8en

nominale waarde.

ovedge voonieningen

G root ond e rh ou d ge bouwe n

De vooftiening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op

basis van de te ven rachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd, Het

uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

De voozieningen hebben een ovenrvegend langlopend karakteÍ.

langlopende en kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anden is bepaald.

GRONDSTAGEN VOOR RESUTTMTBEPATING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anden ijds de kosten en andere lasten van het jaat gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingsverklaring afuegeven d.d. 16 maart 2015

74/30



AÍschrijvingen

De afschruvingen op de materiële vaíe activa zijn berekend door middelvan vaíe percentates van de
aanschafFngswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam

Beoordelingwerklaring aftegeven d.d. 16 maart 2016

1sl30



TOETICHTING OP DE BATANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

vAsÍE ACÍ|VA

1. Materiële vaste actina

Boekwoorde oer 7 ionuori 2075
Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutoties
lnvesteringen
ARchrijvingen

Boekwoorde oer 37 december 2075
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschr'rjvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december 2015

BedrijB-
gebouwen en
-terreinen lnventaris Totaal

€

L47.929
-52.493

L2.8L7 t@.746
-6.960 -s9.4s3

95.436 s.857 101.293

2.358 2.358
-z.LtL -2.LL1,

t47.929
-52.493

247

15.175
-9.071

153.104
-61.564

247

95.436 6.104 101.540

De Woz-waarde van het onroerend goed bedraagt in 2015 € 104.000.
Er vindt geen afschrijving plaats in verband met het bereiken van de restwaarde.

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
lnventaris

Stichting Museum Stad Appin8edam, AppinBedam
Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 16 maart 2016

%

0
20

t6/30



VTOTTENOE ACTIVA

2. Voorraden

Voorraden museum winkel

3. VordeÍlngen

Overige belastlngen en premies sociale verzekerlngen

Omzetbelasting

Overlge vorderingen en overlopende actlva

Overige vorderingen

Overige vorderingen

Waarborgsom Dijkstraat 30
Vergoeding museumkaart
Teveel betaalde ondefi oudskosten
Energiebelasting
Vooruitbetaalde kosten (inclusief huur)
Nog te ontvanten subsidies
Te vorderen entreegelden

t. tiquide middelen

SNS Bank, 9018.99.623
SNS Bank, 8207.70.876
Kas

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam
Beoordelingwerklaring aEegeven d.d. 15 meart 2016

31-12-2015 31-12-2014

1.968 2.592

7.228L.642

9.3584.686

2.269
100

1.181

900

236

2.269
513
172

2.362
1.133
2.909

4.602
90.000
7.206

9.358

7.374
11.000
8.774

101.808 27.148

t7l3O



h
PASSIVA

5. Elten vermogen

B€stemmlntsÍeserves

Bestemmingsreserve vaste opstelling
Bestemmingsreserve project,,Reconstructie Middeleeuws Appingedam
in 3D"
Bestemm intsreserve Da msterdieplezingen
Eestemmingsreserve aankoopfonds
Bestemmingsreserve zíchtbaarheid museum
Beíemmintsreserve interieur
Bestemmingsreserve jubileum

Beste m m i nosre se rve voste ooste I I i no

Stand per l januari
Dotatie
Onttrekking

Stand per 31 december

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter reserverint van de kosten voor de
vaste opstelling.

Bestemminosrcserve proied " Reconstructie M iddeleeuws
Aooinoedom in 3D"

Stand per l januari

Dotatie als gevolt van bestemming legaat
Onttrekking

Stand per 31 december

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter reservering van de kosten van het
project "Reconstructie Middeleeuws Appingedam in 3D,'.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam
Beoordelingwerklaring aftegeven d.d. 16 maart 2016

31-12-2015 3L-L2-20L4

40.873

20.m0
5.000
5.658

10.000
18.000
15.m0

36.499

,1

114.531 37 .263

€

36.499
s.0@
-626

€

40.942

4.443

36.499

23.OOO

-3.000

78/30



2015 20L4

Beste mm i nas rese Ne Domsh rd ie plezi noe n

Stand per l januari

Dotatie als gevolg van bestemming legaat

Stand per 31 december

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter reservering van de kosten van het
project "Damsterdieplezingen".

Beste m m i n o srcse rve oon kooof on ds

Stand per l januari
Dotatie
Aanschaf collectie
Dotatie als gevolt van bestemming legaat

Stand per 31 december

Deze bestemmingsreserve is gevormd ter reservering van de kosten van
nieuwe aankopen. Dotatie vindt o.a. plaats met het bedrag aan donaties
boven het standaard bedÍag ad € 17,50 per donatie.

Bestemminosreserve zichtboorheid museum

Stand per l januari

Dotatie

Stand per 31 december

Beste m mi nosrese Ne i nte ri e u r

Stand per l januari
Dotatie

Stand per 31 december

Eeste m m i nosrese Ne i u bi le u m

Stand per l januari

Dotatie

Stand per 31 december

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam
Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 16 maart 2016

5.000

5.000

764
1.394

-1.500
5.0m

2.356
-1.592

s.558

10.ooo

10.m0

18.000

7&

18.m0

1s.000

15.m0

t9130



2015

Vrij Heedbare r€serves

Stand per l januari

Resultaatbestemming boekjaar

Dotatie bestemmingsreserves

Stand per 31 december

6. Voorzieninten

orrcrige voozienlngen

Groot onde rh oud oe bouwe n

Stand per l januari
Dotatie

Stand per 31 december

De vooziening voor groot onderhoud wordt tevormd ter dekking van de te
maken geschatte kosten voor het onderhoud van de WÍkstraat 25 te
Appingedam.

Stichting Museum Stad AppinBedam, Appingedam
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22.613

€

24.557

22.6L3
78.127

24.557
-5.624

100.740
-77.268

18.933
3.680

22.6L3

9.200
25.000

8.(no
1.200

34.200
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h
7, [antlopende schulden

3t-77-ZOt5 3L-12-20L4

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire leningen

HypothecaiÍ€ leningen

Hvoothecoire lenino 7 Wiiktroot

Stand per l januari

Aflossing
Afl ossingsverplichting komend boekjaar

Langlopend deel per 31 december

Deze hypothecaire lening ad € 102.101 is verstrekt door de SNS Bank.
Het rentepercentage bedraagt 5,15%. De maandelijkse aflossing
bedraag € 283.
Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 132.
van het restant van de hypotheek per 31 december 2015 heeft een
bedrat van € 5.511 een looptijd langer dan vijfjaar.

Hvpothecoire lenina 2 Wiiktroot

Stand per l januari
Aflossing

Langlopend deel per 31 december

De hypothecaire lening is in 2015 geheel aftelost.

20.723

€

55.70s

2074

€

40.845
-L7.3L9
-3.403

€

44.248
-3.403

14.850
-14.850

40.845

17.974
-3.LL4

14.860

ZEI(ERHEDEN

Ten behoeve van de hypothecaire lening is een recht van eerste hypotheek aGe8even op het onroerend
goed aan de Wijkstraat 25 te Appingedam.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam
Beoordelingsverklaring aígegeven d.d. 16 maart 2016
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8. Kortlopende schulden

Af, ossingwerplichtingen langlopende schulden

Hypothecaire leningen

Schulden aan leverancierc en handelskredieten

Overige belastingen en premies sociale venekeringen

Loonheffing

Clverige schulden en overlopende passiva

Onerlopende passiva

Va ka ntiegeld
Accountantskosten
vooruitonwangen subsidies
Schuld inzake kerstpakketten
Schuld inzake kerstdiner
Overige schulden

3r-12-2015 37-t2-7014

3.403

822

3.250
4.000
5.700
7.220

1.985

2.951
2.402
,.tï

555
268

15.093

NIET IN DE BAI.ANS OPGENOMEN REC}ITEN EN VERPUCHTINGEN

MeerjaÍige fi nanciële verptichtingen

H u u rve rol ichti no e n on roe re nde zo ke n

Door de stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met l januari 2020 terzake van
huur van het pand aan de Dijkstraat 30 te Appingedam (€ 10.800 perjaar).

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam
Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 16 maart 2015
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TOELICHTING OP DE SÍAAT VAN BATEN EN I.ASTEN OVER 2015

9, Baten

De nettormzet is in 2015 ten opzichte van 2014 met 72,3% gestegen.

10. Baten

Subsidie baten
Museale baten
Legaten

Subsidie Gemeente Appingedam
Subsidie Provincie Groningen
Subsidie derden

Verkopen balie
Verkopen ansicht kaarten
Opbrengst entreegelden
Opbrengst entreegelden museumkaart
Opbrengst kinderfeesten
Verkopen kofFe en thee
Donaties

Ontvangen legaat

€

128.535
19.553

100.000

€

L26.il|
L7.435-

24A.t8g

60.@7
59.300
8.929

t44.O76

61.354
59.300

5.987

128.536
1.453

524
7.643
3.120

313
1.358
5.L42

L26.ilt-

7.489
3.183

351

6.4L2

19.553
100.000

17.435

248.189 tM.o76

De ontvangen legaat betreft een bate met een bijzondere bestemming. Voor de bestemming verwijzen we
naar de staat van baten en lasten.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam
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2015 2014

11. Lonen en salarissen en soclale lasten

Lonen en salarissen

Sociale lasten
Pensioenlasten
overige personeelskosten

Lonen en sobrtssen

Bruto lonen
Bijzondere beloningen
M utatie vakantiegeldverplichting

Suiole losten

Premies sociale ve rze ke ringswetten
Premie zieke ngeldverzekering

Pensioenlosten

Pensioenlasten

Ovei ge penon eelskoste n

Reiskostenvergoedingen
Ka ntine koste n

opleidingskosten
Kosten Arbodienst
Overige kosten vrijwilligers
Overige personeelskosten

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2015 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam

op parttime basis (2014:3).

Afschrijvingen

L2. ÀÍschtiivingen moteriële voste ddivd

lnventaris

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam
Beoordelingsverklaring afregeven d.d. 16 maart 2016

€

s1.891
11.047
4.207

12.574

€

54.429
11.554
4.824
7.208

79.719

51.592

299

s2.640
2.335
-546

78.O15

51.891

9.219
1.828

54.429

10.176
1.378

4.207

L!.047

2.873
1.699

88

3.600
4.3L4

11.554

4.824

L.942
7.736
tt:

2.975

L2.574 7 .208

2.3482.ttl
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Overite bedrijÈkosten

13. Hulsvesdngs*osl3;n

Huur onroerende zaak
EneGiekosten
Onderhoud onroerende zaak
Onroerendezaakbelasting
Opstal en tlasverzekering
Bewakintskosten
Dotatie vooÍzienint groot onderhoud gebouwen
Overige huiwestingskosten

14. Museole kcten

lnkopen museum winkel (inclusief mutatie voorraad)
Collectie museum bibliotheek
Vrdcht- en transportkoíen tentoonstellingen
Materialen tentoonstellingen algemeen
Ui§aven in het kader van vaste opíelling
Uitgaven openingen en tentoonstellinten
Beheer en behoud collectie
Aanschaf collectie
Kosten tentoonstellingen (w.o. verzekeringen)
Drukwerk tentoonstellingen
Kosten activiteiten
Kosten project Reconstructíe Middeleeuws Appingedam in 3D

15. tíd,ntoo,rro/sten

Kantoorbehoeften
Drukwerk
Onderhoud inventaris
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam
Beoordelingsverklaring aEegeven d.d. 16 maart 2016

€

10.945
5.250
2.531
7.746
2.326
1.633

25.@O
577

€

t2.537
5.575

734
1.614
2.265
2.905
1.200
1.155

?7 .9A6

2.s06
92

530
1.469

625
1.048
L.709
1.500

970
1.395
L,L7T
3.000

-428
t79

L.472
1.804
1.992
1.957
4.U4

5.440

1.87;

1.041
2.259

73
1.148
1.833
1.340

980
3.390

338
r.474
!.75?
t.259

7 .694 9.193
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€

16. Algemene lnlíen

Accountantskosten
Advieskosten
Venekeringen
Bestuurskosten
Reclame- en advertentiekosten
Níet aftrekbare boetes
Representatiekosten en relatiegeschenken
Overige algemene kosten

17, Flnanclële bqten en losten

Bankrente en -kosten

Rente hypotheken

Ondertekening van de jaarrekening

Appingedam,

M.C. van Hoom, vootzitter

w.g.

S.L Fromade Jager, secretaris

w.8.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam
Beoordelingwerklaring aftegeven d.d. 16 maart 2016

F.W. Wever, penningmeester

w.g.

7.536
91

7.r47
413

t.Lo7
L24
399

t.747

6.439
1.822

104

?;
519

1.404

-L7

1.963
347

3.115

2016
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h
OVERIGE GEGEVENS

1 Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 Bw is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de
jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.
Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

2 StatutaireÍ€gelingwinstbeíèmminE

De stichting heeft geen winstoogmerk.

3 Bestemming van de saldo 2015

De directie stelt voor om het saldo over 2015 ad € 78.127 als volgt te bestemmen:

- dotatie bestemmingsreserve kosten 2015 vaste opstelling € 5.000;
- onttrekking bestemmingsreserve kosten 2015 vaste opstellint € -625;
- dotatie bestemmingsreserve project "Middeleeuws Appingedam in 3D,' € 23.flx);
- onttrekking bestemmingsreserve project "Middeleeuws Appingedam in 3D" € -3.000;
- dotatie bestemmingsreserve Damsterdieplezingen € 5.fi)O;
- dotatie bestemmingsreserve aankoopfonds € 5.000;
- dotatie bestemmingsreserve aankoopfonds € 1.394 (donaties 2015 boven € 17,50);
- onttrekkinB bestemmingsreserve kosten 2015 aankoopfonds € -1.5fl).
- dotatie bestemmingsreserve zichtbaarheid museum € 1O.(X)O;
- dotatie bestemmingsreserve interieur € 18.«)O;
- dotatie bestemmintsreserve jubileum € 15.ofi).

Het restant zal worden toegevoegd aan de vrij besteedbare reserve.

Vooruitlopend op de formele vaststelling is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Stichting Museum Stad Appingedam, Appingedam
Beoordelingsverklaring aftegeven d.d. 16 maart 2016
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