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1. Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

Activa
2018 2017

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa (4.1) 214.259 886.598

214.259 886.598

Vlottende activa

Vorderingen (4.2) 124.523 1.013.791

Liquide middelen (4.3) 1.039.859 532.467

1.164.382 1.546.258

1.378.641 2.432.856

Passiva
2018 2017

€ € € €

Eigen vermogen

Reserve algemeen (4.4) 293.564 256.540

Bestemmingsreserves (4.5) 511.534 1.267.685

805.098 1.524.225

Voorzieningen (4.6) 94.653 98.988

Langlopende schulden (4.7) 0 385.097

Kortlopende schulden (4.8) 478.890 424.546

1.378.641 2.432.856
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2. Rekening van baten en lasten over 2018

Rekening Begroting Rekening
2018 2018 2017

€ € €
Baten

Subsidies (5.1) 2.152.340 2.060.109 1.999.202
Subsidies Plus-Pakket/doelsubsidies (5.2) 168.090 96.244 114.290
Opbrengsten (5.3) 565.212 583.989 546.612
Specifieke dienstverlening (5.4) 78.422 19.821 35.440
Diverse baten (5.5) 28.296 6.154 553.507

2.992.360 2.766.317 3.249.051

Lasten

Bestuur en organisatie (5.6) 89.289 102.865 67.710
Huisvesting (5.7) 532.866 475.225 584.061
Personeel (5.8) 1.323.177 1.288.187 1.261.072
Administratie (5.9) 87.106 120.203 92.918
Transport (5.10) 12.562 16.839 12.150
Automatisering (5.11) 237.097 251.571 252.402
Collectie en media (5.12) 491.065 498.842 418.304
Specifieke kosten (5.13) 191.376 33.160 143.329
Overige kosten (5.14) 0 0 1.000

2.964.538 2.786.892 2.832.946

Saldo van baten en lasten 27.822 -20.575 416.105

Financiële baten en lasten (5.16)  0 5.057 0

Resultaat 27.822 -15.518 416.105

RESULTAATBESTEMMING

Mutatie reserve algemeen 22.924 0 -178.822

Mutatie reserve pluspakket 0 0 -24.868

Mutatie reserve reorganisatie 0 0 -75.015

Mutatie bestemmingsreserve inventaris 4.898 0 588.160
Mutatie bestemmingsreserve automatisering 0 0 106.650

27.822 0 416.105
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3. Algemene toelichting

Vestigingsplaats

Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe is statutair gevestigd te Harderwijk en bij de Kamer van Koophandel
bekend onder nummer 815185662.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormen de directie en de
Raad van Toezicht zich verschillende oordelen en maken zij inschattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, 
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende activa.

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van eigen grondslagen zoals hieronder zijn weergegeven.
De jaarrekening kan hiermee afwijken van een in Nederland algemeen aanvaard verslaggevingsstelsel.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingprijs onder aftrek van
afschrijvingen of lagere bedrijfswaarde, met uitzondering van de media. Het mediabezit wordt, zoals gebruikelijk
in deze branche, niet geactiveerd maar rechtstreeks ten laste gebracht van de staat van baten en lasten.
De aanschaf van inventaris en automatisering vindt vrijwel geheel plaats vanuit de daartoe gevormde bestem-
mingsreserves.  
Materiële vaste activa die buiten gebruik zijn gesteld worden gewaardeerd tegen de dan geldende boekwaarde 
zonder aftrek van afschrijvingen vanaf het moment van buiten gebruikstelling.

Eigen vermogen

Binnen het eigen vermogen zijn na besluit van de directie diverse bestemmingsreserves gevormd.
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit bestemmingsreserves vinden plaats middels vanuit resultaatbestemming. 
 
De bestemmingsreserves automatisering en inventaris zullen worden besteed ter dekking van de afschrijvingen
van nieuwe investeringen en ter dekking van de gestegen kosten van vervangingsinvesteringen.
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3. Algemene toelichting

Media in bestelling

De aan het eind van het jaar in bestelling zijnde en nog niet ontvangen media worden als verplichting
opgenomen en komen als zodanig ten laste van de staat van baten en lasten van dit boekjaar.

Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden activa en passiva gewaardeerd op
nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een voorziening in mindering gebracht.

Belastingen

De stichting kent belaste activiteiten in het kader van de omzetbelasting, maar is niet belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting.

Pensioen

De bibliotheekstichting heeft conform de CAO een gezamenlijke pensioenregeling. Deze is als uitvoerder
ondergebracht bij het pensioenfonds AZL te Heerlen. Deze pensioenregeling wordt gekwalificeerd als een
"verplichting aan de pensioenuitvoerder". De hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen, afhankelijk van leeftijd, salaris, dienstjaren en is op
basis van een middelloonregeling. Indexering vindt plaats afhankelijk van de dekkingsgraad.
Per eind van dit jaar is de voorlopige dekkingsgraad 118,5% (vorig jaar 116%).
In de balans (en als exploitatielast) zijn de over dit jaar verschuldigde premies verantwoord.

Personeel

Gedurende het jaar 2018 waren werknemers voor 20,65 fte in dienst van de stichting op basis van een fulltime
dienstverband (2017: 21,05). Het aantal medewerkers per 31 december 2018 is 39 (per 31 december 2017: 39).

Voorzieningen

De onderhoudsplannen van de voorzieningen groot onderhoud worden periodiek herzien. Bij opstelling van deze

plannen is rekening gehouden met een indexering. 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, met uitzondering van contributies, boete- en
en leengelden. Hiervan worden alleen de werkelijk ontvangen bedragen verantwoord.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het  verslagjaar waarop zij betrekking
hebben. De afschrijvingen worden gebaseerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden
plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Bij gebouwen en
terreinen is de afschrijvingsmethode (gedeeltelijk) op annuïtaire basis.
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