
Balans / V & W 2019 Stichting Mobach Keramiek Collectie

Kanaalweg 23 - 3526 KM Utrecht

toegevoegd Anbi-s-nl (is website van Two Visions)

Balans per 31 december 2019

2019 2018

€ €

Vaste activa

Materiële vaste activa p.m. p.m.

Vlottende activa

Voorraden p.m. p.m.

Vordering op korte termijn

Overige vorderingen  - -             

Liquide middelen 5.629,00    5.647,00   

5.629,00    5.647,00   

Eigen vermogen 5.630,00    5.647,00   

Schulden op korte termijn

5.630,00    5.647,00   

Winst- en -verliesrekening 2019

2019 2018

€ €

Baten

Verkoop boeken 60,00         -             

Rente -              -             

60,00         -             

Lasten

Aankoop keramiek -              -             

Bankkosten 78,00         83,00         

saldo 18,00-         83,00-         



2.          Algemene toelichting

2.1 Grondslagen van waardering

Voorzover niet anders is vermeld, geschiedt waardering tegen nominale waarde

Kosten verband houdend met de inrichting van het museum worden in het jaar van het 

aangaan van de verplichting direct ten laste van het resultaat gebracht.

De post materiële vaste activa is derhalve p.m. opgenomen.

Voorraden

Ultimo 2018 bedroeg de aanwezige voorraad boeken 0

De waarde van de voorraad is op € nihil gesteld.

2.2 Resultaatbepaling

Kosten

Onder kosten worden verstaan de in het jaar bestede, respectievelijk aan het jaar toe te

rekenen kosten

Toelichting op de balans 2019

Liquide middelen

2019 2018

€ €

kas 576,00       516,00      

ABN-Amro rekening-courant 306,00       384,00      

ABN-Amro depositio 4.747,00    4.747,00   

5.629,00    5.647,00   

Eigen vermogen

2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 5.647,00    5.730,00   

Mutatie boekjaar 18,00-         83,00-         

Stand per 31 december 5.629,00    5.647,00   



Overige verplichtingen

De stichting heeft van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Mobach Pottenbakkers BV om niet in gebruik een gedeelte van het fabriekscomplex

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019

Baten

2019 2018

€ €

Verkoop boeken 60,00         -             

Rente -              -            

60,00         -             

Kosten

Deze post omvat de volgende kosten:

2019 2018

€ €

aankoop keramiek -              -             

kosten exposities -               -

overige kosten 78,00         83,00         

78,00         83,00         


