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Balans per 31 december 2012
(na resultaatbestemming)
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31 december
2011

31 december
2012

€€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 70.98580.745

Som der vaste activa 70.98580.745

Vlottende activa

Kortlopende vorderingen 90.57963.807
Liquide middelen 339.045447.072

Som der vlottende activa 429.624510.879

Totaal Activa 500.609591.624

Passiva

Eigen vermogen 21.42458.600

Voorzieningen 122.44189.794

Langlopende schulden 56.52948.540

Kortlopende schulden 300.215394.690

Totaal Passiva 500.609591.624
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Staat van baten en lasten 2012

 2

Rekening
2011

Begroting
2012

Rekening
2012

€€€

Baten

Bijdrage leners 361.559372.433244.703
Specifieke dienstverlening 24.83924.95024.959
Diverse baten 11.7579.900117.320
Subsidies 1.468.0861.436.3201.436.165

Totaal baten 1.866.2411.843.6031.823.147

Lasten 

Bestuur en organisatie 23.22532.36023.181
Huisvesting 259.557262.515259.905
Personeel 850.711862.265847.836
Administratie 63.33072.21574.633
Transportkosten 7.4267.4006.972
Automatisering 162.275160.078149.376
Collectie en media 378.420361.975321.365
Specifieke kosten 78.30082.29885.730
Overige kosten 20.192016.973

Totaal lasten 1.843.4361.841.1061.785.971

Resultaat boekjaar
voor resultaat bestemming 22.8052.49737.176
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Algemene toelichting
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Waarderingsgrondslagen:
De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd.
Alle bedragen zijn in euro's weergegeven.

Toegepaste standaarden:
De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. Alle 
genoemde bedragen zijn in euro's.

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen

Materiële vaste activa:
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijzen, onder aftrek van jaarlijkse 
afschrijvingen.
Deze afschrijvingen worden berekend op basis van geschatte economische levensduur.
De eerste afschrijving vindt volledig plaats in het jaar van aanschaf.

Overige activa en passiva:
Uitgangspunt voor de waardering van de overige activa en passiva is de nominale waarde. 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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen:
De bepaling van het resultaat heeft plaatsgevonden op basis van de historische kostprijs. 
De contributies worden verantwoord volgens het stelsel van baten en lasten.
Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en de op het verslagjaar drukkende lasten.
De aanschafkosten van de collectie worden ineens ten laste van het resultaat gebracht.


