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Geconsolideerde jaarrekening Mensinge

 Balans per 31-12-2014

(na resultaatbestemming)

per per

Activa 31.12.2014 31.12.2013

€ €

Immateriële vaste activa -             112.000      

 

 Materiële vaste activa 92.408        84.557        

 

 

 Vlottende activa 74.778        22.817        

 

 

 Liquide middelen 9.144          27.671         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

176.330      247.045      
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per per

 Passiva 31.12.2014 31.12.2013

€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 2.682          37.409        

Reserve legaten 3.842          3.842          

Bestemmingsreserves -             80.589        

6.524          121.840      

Kortlopende schulden 169.806      125.205      

176.330      247.045      
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Geconsolideerde jaarrekening Mensinge

 

Exploitatieoverzicht over het jaar 2014

 Begroting  

2014 2014 2013

 

Subsidie 222.000      222.000      240.000      

Opbrengsten exploitatie 372.675      327.100      297.672      

Overige opbrengsten 1.117          -             610             

     

Som der bedrijfsopbrengsten 595.792      549.100      538.282      

Salarissen 241.368      221.250      172.087      

Directe kosten exploitatie 197.099      172.100      196.981      

Afschrijvingskosten 48.602        48.900        47.438        

Bijzondere waardevermindering 84.000        -             -             

Overige bedrijfskosten 139.800      120.555      117.474      

 

Som der bedrijfslasten 710.869      562.805      533.980      

Bedrijfsresultaat 115.077-      13.705-        4.302          

Financiële baten 939             -             227             

Financiële lasten 1.178          -             254             

Som der financiële baten en lasten 239-             -             27-              

Resultaat voor mutatie

bestemmingsreserves 115.316-      13.705-        4.275          

Mutatie bestemmingsreserves 80.589        -             -             

  

Resultaat 34.727-        13.705-        4.275          
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Activiteiten

Stichting Mensinge Complex bestaat uit: Havezate Mensinge; de Winsinghof; de Koetsierswoning; 

het Koetshuis; de zich daarin bevindende roerende zaken; en de om- en aanliggende landerijen.

Stichting Mensinge Complex heeft ten doel de genoemde onroerende en roerende zaken te beheren

en te exploiteren ten behoeve van het behoud van cultureel erfgoed, alsmede het stimuleren,

organiseren en doen organisereen van een veelheid aan (culturele) activiteiten op en rond de

in het eerste lid genoemde onroerende zaken.

Stichting Museum Havezate Mensinge stelt zich ten doel zorg te dragen voor behoud van 

interieur en inventaris van de havezate Menisnge, bij te dragen aan de bestendiging van de 

historische betekening van Mensinge, belangstelling op te wekken voor en informatie te

verstrekken over die betekenis.

Stichting de Landskeuken stelt zich ten doel het in beeld brengen van culinaire gebruiken, tradities

en eetgewoonten in een Culinair Historisch Museum.

Algemeen

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva geschieden voor zover niets is

vermeld tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen aanschafwaarde, verminderd met

lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op verwachte economische levensduur.

Voorraden

De waardering van de voorraden vindt plaats tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

De grondslagen voor de bepaling van het resultaat geschieden tegen nominale waarde.

Opbrengsten

Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen

voor geleverde goederen en verrichte diensten, exclusief omzetbelasting verminderd

met verleende kortingen. De opbrengsten zijn toegerekend aan de periode

waarop ze betrekking hebben.

Exploitatiekosten

De exploitatiekosten worden bepaald op basis van historische uitgaafprijzen en 

toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste

percentages van de aanschafwaarde op basis van de verwachte economische

levensduur.


