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6.1 balans na resultaatbestemming (bedragen x €1.000)

De balans geeft de financiële positie weer van Stichting Texels Museum per 31 december 2019.

Ter vergelijking zijn de cijfers van 2018 weergegeven. 

activa (x €1.000)   31 december 2019   31 december 2018

1. immateriële vaste activa 76 52

materiële vaste activa 10.534 10.596

2. voorraden 94 82

3. vorderingen en overlopende activa 252 323

4. liquide middelen 1.926 2.155

totaal activa 12.881 13.208

passiva (x €1.000)   31 december 2019   31 december 2018

5a. - continuïteitsreserve 1.901 1.922

5b. - bestemmingsreserves 4.048 4.069

5c. - bestemmingsfondsen 5.271 5.611

totaal reserves en fondsen 11.220 11.601

6. voorzieningen 21 18

7. langlopende schulden 773 901

8. kortlopende schulden 868 688

12.881 13.208



6.2 staat van baten en lasten 2019 (bedragen x €1.000)

baten werkelijk 2019 begroot 2019 werkelijk 2018

baten particulieren 296 300 397

baten bedrijven 10 10 8

subsidies van overheden 291 286 404

verbonden organisaties

andere organisaties zonder winsstreven 134 56 168

baten met tegenprestaties 4.182 4.122 4.095

overige baten 26 26 38

totaal baten 4.940 4.800 5.109

lasten werkelijk 2019 begroot 2019 werkelijk 2018

besteed aan doelstellingen:

8. voorlichting en educatie 4.440 4.439 4.327

werving baten:

9. kosten eigen fondsenwerving 245 262 222

beheer- en administratie:

10. kosten beheer en administratie 637 585 496

totaal lasten 5.321 5.286 5.045

resultaat voor bestemming -382 -486 64

bestemming van het resultaat (toevoegingen + /onttrekkingen - )

mutaties bestemmingsfondsen en -reserv -361 -546 -137

mutaties continuïteitsreserve -20 60 202

totaal mutaties -382 -486 64



6.2 staat van baten en lasten 2019 (bedragen x €1.000)

baten werkelijk 2019 begroot 2019 werkelijk 2018

1. baten uit eigen fondsenwerving 935 956 1.026

2. entreegelden 3.455 3.372 3.351

3. baten uit activiteiten 219 104 357

4. baten uit acties van derden 3 32 32

5. subsidies van overheden 294 286 285

6. baten uit beleggingen (rente) 2 1

7. overige baten 34 48 59

totaal baten 4.940 4.800 5.109

lasten werkelijk 2019 begroot 2019 werkelijk 2018

besteed aan doelstellingen:

8. voorlichting en educatie 4.440 4.439 4.327

werving baten:

9. kosten eigen fondsenwerving 245 262 222

beheer- en administratie:

10. kosten beheer en administratie 637 585 496

totaal lasten 5.321 5.286 5.045

resultaat voor bestemming -382 -486 64

bestemming van het resultaat (toevoegingen + /onttrekkingen - )

mutaties bestemmingsfondsen en -reserv -361 -546 -137

mutaties continuïteitsreserve -20 60 202

totaal mutaties -382 -486 64
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6.3 kasstroomoverzicht 2019 (x €1.000)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 

uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder 

de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt 

zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

Het saldo liquide middelen daalde in het jaar 2019 van € 2.155.000 naar een bedrag van € 1.926.000 (afgerond).

  31 december 2019   31 december 2018

saldo van baten en lasten (resultaat) -382 64

aanpassingen voor:

- afschrijvingen op materiële vaste activa 958 944

- afschrijvingen op immateriële vaste activa 17 16

- mutatie in voorzieningen 3 -4

verandering in werkkapitaal:

- voorraden -11

- vorderingen 71 51

- kortlopende schulden 179 -59

kasstroom uit operationele activiteiten (a) 835 1.013

investeringen in materiële vaste activa -895 -403

investeringen in immateriële vaste activa -41 -14

kasstroom uit investeringsactiviteiten (b) -936 -417

mutatie langlopende schulden -128 -268

kasstroom uit financieringsactiviteiten (c) -128 -268

mutatie liquide middelen (a + b + c) -229 329

Liquide middelen per 1 januari 2.155 1.825

Liquide middelen per 31 december 1.926 2.155

mutatie liquide middelen -229 329
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