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VERKORTE JAARREKENING

BALANS STICHTING KRANENBURGH PER 31 DECEMBER 2016

ACTIEF

31-12-2016

31-12-2015

€

€

144.856
10.725
155.581

200.313
39.450
239.763

24.317
202.022
324.282
550.621

22.590
362.716
177.438
562.744

706.202

802.507

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
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PASSIEF

31-12-2016

31-12-2015

€

€

Eigen vermogen
Reserves en fondsen

151.182

25.660

Langlopende schulden
Leningen

360.725

389.450

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden

194.295

387.397

706.202

802.507
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN STICHTING KRANENBURGH OVER 2016

2016
€

Begroting
2016

2015
€

€

769.885

732.000

799.861

791.222
1.561.107

644.155
1.376.155

769.920
1.569.781

-600.512
960.595

-475.500
900.655

-607.327
962.454

367.643
65.347
388.914
821.904

343.400
60.000
460.900
864.300

426.052
60.556
498.662
985.270

Bedrijfsresultaat

138.691

36.355

-22.816

Financiële baten en lasten

-13.169

-10.750

-13.585

Resultaat

125.522

25.605

-36.401

Bruto marge
Subsidies, schenkingen en fondsen
Baten als tegenprestatie voor goederen
en diensten
Inkoopwaarde geleverde goederen en
diensten

Bedrijfskosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige lasten

Resultaatverdeling
Mutatie weerstandsvermogen
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125.522
125.522

-36.401
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Jaarrekening 2016
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
1.

Algemeen
Organisatie
De directie van KRANENBURGH werd vanaf de zomer van 2016 gevoerd door mevrouw M.B.E. Dölle. In 2016
zijn er verder geen personele wisselingen geweest. Medio 2016 is de heer J.H. van Braak aangetreden als
hoofd financiën op freelance basis. Kranenburgh heeft een klein team op kernverantwoordelijkheden in
vaste dienst (8 fte), met daaromheen een flexibele schil van tijdelijke medewerkers op projectbasis voor
specialistische projecten. In 2016 zijn de activiteiten van Kranenburgh voor het overgrote deel gedragen
door bijna 200 vrijwilligers. Ook de vrijwilligerscoördinatie was tot eind 2016 belegd bij een vrijwilliger.
In 2016 werd de Raad van Toezicht gevormd door de in augustus 2015 aangetreden:
-

Mevrouw G.B. Lebbink, voorzitter
Mevrouw D.H.A.C. Lokin
De heer J.W. Labree
De heer R. Berends

Cijfers
De cijfers in deze jaarrekening zijn ontleend aan de uitgebreide jaarrekening 2016 van Stichting
Kranenburgh.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.
Vergelijking met de begroting
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de door de Raad van Toezicht
goedgekeurde begroting 2016.
Activiteiten
De voornaamste activiteiten van Stichting Kranenburgh, statutair gevestigd te Bergen NH en ingeschreven
onder nummer 37133933 in het handelsregister, bestaan uit het exploiteren van een museum, horeca en
winkel.
Collectie
De museale collectie is ondergebracht in de Stichting Museale Collecties Kranenburgh.
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2.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de
nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingsprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs), verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met
bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur, tenzij fiscaal een wettelijke minimum levensduur wordt voorgeschreven, en worden
berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Het afschrijvingspercentage bedraagt voor:
- inrichting 10% per jaar
- inventaris 20% per jaar
- vervoermiddelen 20% per jaar
Bijzondere waardevermindering
De Stichting beoordeelt jaarlijks op balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere
waardeverminderingen van vaste activa. Met bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt
rekening gehouden indien:
a) gedurende de verslagperiode er duidelijke aanwijzingen zijn dat de reële waarde van een actief
beduidend meer is gedaald dan verwacht zou mogen worden op basis van het verstrijken van de tijd
of normaal gebruik;
b) belangrijke veranderingen met een nadelig effect op de rechtspersoon zich in de verslagperiode
hebben voorgedaan of zich in de nabije toekomst zullen voordoen op het terrein van techniek, markt,
economie of wettelijke verplichtingen in de omgeving waarin de rechtspersoon actief is dan wel in de
markt waaraan een actief dienstbaar is;
c) de boekwaarde van de netto activa van de rechtspersoon hoger is dan de reële waarde ervan.
Financiële vaste activa
Onder de financiële vaste activa worden vorderingen opgenomen met een resterende looptijd van meer
dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) te vorderen bedragen worden opgenomen onder de
vlottende activa.
Voorraden
Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling
van de voorraden.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap.
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Jaarrekening 2016
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan
één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de
kortlopende schulden.
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3.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan derden verleende diensten en goederen onder aftrek
van de over de omzet geheven belastingen.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederft, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiële vaste activa.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de
berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

Stichting Kranenburgh

7

