STICHTING MUSEUMHAVEN LEEUWARDEN
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
Balans per 1 januari 2017
ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Eigen vermogen

Stanfries X

€

1

Kapitaal € 14.437
Reserve groot
onderhoud € 5.021
€ 19.458

Vlottende activa
Vooruit betaald

€ 1.650
Schulden

Liquide middelen

Vooruit ontvangen

€ 1.000

ING Bank € 18.807
Totaal

€ 20.458

Totaal € 20.458

Balans per 31 december 2017
ACTIVA

PASSIVA

Vaste activa

Eigen vermogen

Stanfries X

€1

Kapitaal

€ 17.793,32

Vlottende activa
Debiteuren

€ 300
Schulden

Liquide middelen
ING Bank

€ 24.001,07

Totaal

€ 24.302,07

RESULTAATREKENING
BATEN
Subsidies
Huur
Overige baten

€ 23.000
€ 260
€ 51,04

Revisie motor

€ 6.508,75

Totaal

€ 24.302,07

Totale baten

€ 23.311,04

LASTEN
Onderhoud Stanfries X
Projectkosten (Krijg de Bibbers,
Boter bij den Visch
en Symposium Prins Hendrik Brug)
Winterverlichting
Gemeentelijke belasting

€ 16.921,14

€3.614,57
€ 600
€ 1.035,36

Verzekering

€ 868,13

Bestuurskosten

€ 887,66

Water

€ 414,41

Rente en bankkosten

€ 157,41

Overige kosten

€ 497,94

Totale lasten
Verlies 2017

€ 24.989,46
€ 1.684,68

TOELICHTING OP HET FINANCIËLE JAARVERSLAG VAN 2017
Algemeen
Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de
financiële verslaggeving. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Activiteiten
De stichting heeft als doel: het behoud van historische schepen door het beheren van de Museumhaven in
Leeuwarden, meer in het bijzonder door het oud-stoomschip Stanfries X in de vaart te houden om als
vlaggenschip Leeuwarden te promoten, het verzamelen en het in meer brede zin uitdragen van de cultuurhistorie
op en aan het water, het stimuleren van kunst en cultuur als verbindend element tussen water en land en het
verbeteren van de bevaarbaarheid van de gemeente Leeuwarden, met als speerpunt, een nieuwe weer
beweegbare Prins Hendrikbrug in Leeuwarden. De stichting heeft de status van algemeen nut beogende instelling
(ANBI).
Grondslagen voor de balans en de resultaatbepaling
Het vermogen wordt gehouden voor de doelstelling van de stichting.
Reserves zijn deel van het eigen vermogen, waarvan het bestuur de bestemming heeft bepaald, zoals in casu voor
het plegen van groot onderhoud aan de Stanfries X, het vlaggenschip van de Museumhaven Leeuwarden.
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten
worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
TOELICHTING OP BALANSPOSTEN
Stanfries X
Het vlaggenschip de Stanfries X is in mei 2014 om niet door de Stichting FB Oranjewoud aan onze stichting
overgedragen. Daarvoor was het schip in eigendom van de Friesland Bank.

