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

31 december
2013

€

€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

2.851

18.372

Som der vaste activa

2.851

18.372

Kortlopende vorderingen
Liquide middelen

145.444
814.046

140.481
774.019

Som der vlottende activa

959.490

914.500

Totaal Activa

962.341

932.872

Eigen vermogen

346.564

286.387

Voorzieningen

156.654

172.781

Kortlopende schulden

459.123

473.704

Totaal Passiva

962.341

932.872

Vlottende activa

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

337.405
9.560
22.796
1.625.918

Totaal baten

319.760
38.900
31.825
1.648.656

1.995.679

343.687
27.467
122.612
1.764.199

2.039.141

2.257.965

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

Totaal lasten

Resultaat boekjaar
voor resultaat bestemming

29.038
384.211
900.200
63.384
10.784
245.118
259.105
16.471
42.712

39.820
390.199
1.025.992
69.900
6.800
193.510
294.443
34.000
0

46.684
423.145
993.301
66.440
7.028
275.187
353.574
24.609
121.548

1.935.502

2.039.141

60.177

0
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2.288.890

30.925-
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Algemene toelichting
Algemeen:
De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar gewijzigd. De
wijziging is hierna toegelicht in de paragraaf stelselwijziging onder Grondslagen voor de verslaglegging,
"algemeen". De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.
Vergelijkende cijfers:
De cijfers voor 2013 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2014 mogelijk te maken.
Toegepaste standaarden:
De jaarrekening is opgesteld volgens RJ-Richtlijn 640 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:
Stelselwijziging als gevolg van wijziging toegepaste verslaggevingsstandaard
Tot 1 januari 2014 werd de RJk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven toegepast voor de
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling. Door wijziging van subsidieverplichtingen bij een van
de subsidiërende gemeenten is vanaf 1 januari 2014 de RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven
toegepast. Als gevolg hiervan is een aantal voorzieningen niet voortgezet en heeft het bestuur
bestemmingsreserves gevormd. Conform de verslaggevingsvereisten zijn de vergelijkende cijfers over het
boekjaar 2013 herrekend en als zodanig verwerkt in de jaarrekening.
Als gevolg van deze stelselwijziging is het resultaat over het boekjaar 2014 € 5.731 hoger en is het eigen
vermogen (cumulatief) ultimo 2014 € 107.489 hoger dan wanneer deze wijziging niet zou zijn doorgevoerd. Het
(cumulatieve) effect van de stelselwijziging op de vergelijkende cijfers bedraagt € 56.097 (negatief) op het
resultaat en € 101.760 (positief) op het eigen vermogen.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
Algemeen:
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominiale waarde. Een actief
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan
naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Kleine inventarisaankopen en die van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een bestendige
gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het
actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de
waarde.
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.
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.
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Algemene toelichting
Bestemmingsreserve:
Afgezonderd vermogen, waarvan de beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur is bepaald en 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.

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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