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Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)
31 december
2014

31 december
2013

€

€

Activa
Vlottende activa

Kortlopende vorderingen
Liquide middelen

123.331
741.283

88.141
848.369

Som der vlottende activa

864.614

936.510

Totaal Activa

864.614

936.510

Eigen vermogen

104.164

85.087

Voorzieningen

257.440

294.348

Kortlopende schulden

503.010

557.075

Totaal Passiva

864.614

936.510

Passiva
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Staat van baten en lasten 2014
Rekening
2014
€

Herziene
begroting
2014
€

Rekening
2013
€

Baten
Bijdrage leners
Specifieke dienstverlening
Diverse baten
Subsidies

510.192
69.039
94.363
1.638.815

Totaal baten

540.400
49.300
77.667
1.639.639

2.312.409

539.566
55.264
49.014
1.607.488

2.307.006

2.251.332

Lasten
Bestuur en organisatie
Huisvesting
Personeel
Administratie
Transportkosten
Automatisering
Collectie en media
Specifieke kosten
Overige kosten

Totaal lasten

Resultaat boekjaar
voor resultaat bestemming

50.103
365.540
1.079.623
70.836
10.994
159.693
461.420
54.844
40.279

49.950
399.400
1.105.406
72.550
11.000
145.200
464.000
59.500
0

34.707
396.676
1.134.888
70.519
10.982
167.297
447.792
62.523
36.915

2.293.332

2.307.006

19.077

0
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2.362.299

110.967-
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Algemene toelichting
Algemeen:
De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. De
jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.
Toegepaste standaarden:
De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn C1 "Kleine Organisaties-zonder-winststreven" van de Raad voor
de Jaarverslaglegging en waar mogelijk met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek.

Grondslagen voor de verslaglegging
Algemeen:
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld , worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Algemeen:
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld , worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Materiële vaste activa:
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, onder aftrek van de op de geschatte
economische gebruiksduur gebaseerde cumulatieve afschrijvingen. De eerste afschrijving vindt plaats vanaf
het moment van ingebruikname.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.
Eventuele investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investering.
Financiële vaste activa:
De leningen alsmede de overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen.
Vorderingen en overlopende activa:
De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid en hebben een looptijd korter dan 1 jaar, tenzij anders
vermeld.
Vrij besteedbare reserve:
Aan de vrij besteedbare reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk
onttrokken, dan wel aan de daartoe ingestelde bestemmingsreserves. De vrij besteedbare reserve heeft de
functie van buffer voor onverwachte tegenvallers en functioneert dus ook als continuïteitsreserve.
Bestemmingsreserve:
Afgezonderd vermogen, waarvan de beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur is bepaald en deze
ook weer door het bestuur kan worden opgeheven.
Voorzieningen:
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
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Algemene toelichting
De gemeente heeft in haar rol van subsidieverstrekker een aantal reserveringen en voorzieningen benoemd. In
deze jaarrekening worden de reserves en voorzieningen conform deze aanwijzing opgenomen. De
waarderingsgrondslagen zoals die gelden voor kleine organisaties-zonder-winststreven C1 bieden hiervoor de
mogelijkheid.

Grondslagen resultaat
Algemeen:
Bij de bepaling van de baten en lasten wordt het stelsel van baten en lasten toegepast. Dit wil zeggen dat de
kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, terwijl de lasten worden
opgenomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Verantwoording baten:
Baten worden alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige voordelen naar de
stichting zullen toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat.
Pensioenen:
Toegezegde bijdrageregeling.
Verplichtingen in verband met bijdragen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bedragen worden als
last in de staat van baten en lasten opgenomen in de periode waarover de bedragen zijn verschuldigd.
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