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Balans per 31 december
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA
€

31 december 2014
€

€

31 december 2013
€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
financiele vaste activa

3.163
5.000

-

8.163

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

TOTAAL

GS Automotive B.V.
Amersfoort

8.697
32.001
775.431

1.000
19.888
1.029.651
816.129

1.050.539

824.292

1.050.539

PASSIVA
€

31 december 2014
€

€

31 december 2013
€

RESERVES
Exploitatiereserve

SCHULDEN OP KORTE
TERMIJN

TOTAAL

GS Automotive B.V.
Amersfoort

816.461

1.041.245

7.836

9.300

824.292

1.050.539

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Activiteiten
Stichting Moluks Historisch Museum stelt zich ten doel een beeld te geven van de geschiedenis
van de Molukse bevolkingsgroep en een eigentijdse ontwikkeling van de Molukse kunst en cultuur
te stimuleren
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland aanvaarde verslaggevingsregels.
Activa en passiva worden, tenzij anders genoemd, gewaardeerd tegen nominale waarde indien noodzakelijk
onder aftrek van een voorziening voor inbaarheid, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen directe opbrengstwaarde, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardevermindering.
De afschrijvingen worden gebaseerd op geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen directe opbrengstwaarde, rekening houdend met incourantheid.
Vorderingen en liquide middelen
De vorderingen en liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Schulden
Zowel de schulden op lange termijn als de schulden op korte termijn worden gewaardeerd op nominale
waarde.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
Afschrijvingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op aanschafprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire
methode op basis van de geschatte economische levensduur.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
De afschrijvingspercentages gehanteerd voor materiële vaste activa bedraagt 20%.

Eigen Vermogen
Overige reserves
Het ingehouden deel van het resultaat over 2014 bedraagt negatief € 224.783
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Overige toelichtingen

Ondertekening van de jaarrekening
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