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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 1.652.8651.554.817
Financiële vaste activa 18.78617.969

Som der vaste activa 1.671.6511.572.786

Vlottende activa

Kortlopende vorderingen 344.570412.090
Liquide middelen 1.139.7841.041.744

Som der vlottende activa 1.484.3541.453.834

Totaal Activa 3.156.0053.026.620

Passiva

Eigen vermogen 140.888259.807

Voorzieningen 352.698313.842

Langlopende schulden 1.571.4361.423.038

Kortlopende schulden 1.090.9831.029.933

Totaal Passiva 3.156.0053.026.620
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Staat van baten en lasten 2012
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Rekening
2011

Herziene
begroting

2012

Rekening
2012

€€€

Baten

Bijdrage leners (1) 673.987716.000684.681
Specifieke dienstverlening (2) 70.24374.000105.590
Diverse baten (3) 304.13023.500192.579
Subsidies (4) 3.220.8633.253.4243.252.097

Totaal baten 4.269.2234.066.9244.234.947

Lasten 

Bestuur en organisatie (5) 74.95659.00066.011
Huisvesting (6) 1.132.7111.137.0161.151.256
Personeel (7) 1.518.8641.592.0831.665.565
Administratie (8) 128.436130.460125.033
Transportkosten (9) 14.14013.50013.900
Automatisering (10) 384.757379.404391.084
Collectie en media (11) 628.071674.654623.934
Specifieke kosten (12) 64.27171.20068.853
Overige kosten (13) 208.1291.20010.392

Totaal lasten 4.154.3354.058.5174.116.028

Resultaat boekjaar
voor resultaat bestemming 114.8888.407118.919
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Algemene toelichting
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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 de op de geschatte 
economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen. De eerste afschrijving vindt volledig plaats in het jaar 
van aanschaf.
Eventuele investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de investering.

Overige activa en passiva:
Uitgangspunt voor de waardering van de overige activa en passiva is de nominale waarde.
Kleine inventarisaankopen en de kosten van grafische en audiovisuele materialen worden volgens een 
bestendige gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de staat van baten en lasten 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.


