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Balans per 31 december 2013
(na resultaatbestemming)
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31 december
2012

31 december
2013

€€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.554.8171.431.239
Financiële vaste activa 17.96917.152

Som der vaste activa 1.572.7861.448.391

Vlottende activa

Voorraden 015
Kortlopende vorderingen 412.090405.519
Liquide middelen 1.041.7441.002.286

Som der vlottende activa 1.453.8341.407.820

Totaal Activa 3.026.6202.856.211

Passiva

Eigen vermogen 259.807298.827

Voorzieningen 313.842296.220

Langlopende schulden 1.423.0381.360.433

Kortlopende schulden 1.029.933900.731

Totaal Passiva 3.026.6202.856.211



Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Staat van baten en lasten 2013
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Rekening
2012

Begroting
2013

Rekening
2013

€€€

Baten

Bijdrage leners (1) 684.681724.100727.031
Specifieke dienstverlening (2) 105.590117.653136.150
Diverse baten (3) 192.57925.000138.114
Subsidies (4) 3.252.0973.189.7573.198.752

Totaal baten 4.234.9474.056.5104.200.047

Lasten 

Bestuur en organisatie (5) 66.01165.50066.074
Huisvesting (6) 1.151.2561.130.2471.132.212
Personeel (7) 1.665.5651.627.7041.772.275
Administratie (8) 125.033133.150123.238
Transportkosten (9) 13.90018.19314.022
Automatisering (10) 391.084348.520366.268
Collectie en media (11) 623.934667.700610.385
Specifieke kosten (12) 68.85358.50062.932
Overige kosten (13) 10.3921.00013.623

Totaal lasten 4.116.0284.050.5144.161.029

Resultaat boekjaar
voor resultaat bestemming 118.9195.99639.018

Vrij besteedbare reserve 7.6586.043
Bestemmingsreserve Edam-
Volendam 31.182-0
Vrij besteedbare reserve St.Leenrecht 132.7260
Onttrekking vrij besteedbare reserve 2.261-22.752-
Overdracht aan bibliotheek 
Kennemerwaard 5.9780
Bestemmingsreserve herinrichting en 
inventaris Purmerend 6.00055.727

Resultaatbestemming 118.91939.018

Resultaat boekjaar
na resultaat bestemming 00
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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.

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.


