
BALANS PER 

(na resultaatbestemming)

31 december 2015 31 december 2014 31 december 2013

€ €  €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.228.466 1.175.981 1.449.159

Vlottende activa

Voorraden 8.338 2.210 2.682

Vorderingen 476.707 713.128 240.964

Liquide middelen 2.701.697 2.669.414 2.491.614

 

Totaal 4.415.208 4.560.733 4.184.419

PASSIVA

Eigen vermogen 3.347.955 2.340.771 1.686.528

Voorzieningen 0 58.375 135.418

Kortlopende schulden 1.067.253 2.161.586 2.362.473

Totaal 4.415.208 4.560.732 4.184.419



PROGRAMMAREKENING

2015 2014 2013

€ € €

Bedrijfsopbrengsten 1.224.937 863.636 551.580  

Directe kosten 656.081 822.062 583.077  

568.856 41.574 -31.497

Bedrijfslasten 5.733.217 5.137.131 5.625.987

Bedrijfsresultaat -5.164.361 -5.095.557 -5.657.484

Bijdragen 5.658.183 5.749.800 5.728.061

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 493.822 654.243 70.577

Resultaatbestemming -493.822 -654.243 -70.577

Resultaat na bestemming 0 0 0



Toelichting op de jaarrekening
Missie

Het Utrechts Archief verwerft en bewaart de bronnen van de Utrechtse geschiedenis, om ze beschikbaar te stellen aan het publiek. We verbinden 

de inwoners van de stad en provincie met elkaar en hun omgeving door gezamenlijk het verhaal van de Utrechtse geschiedenis te vertellen. Het 

Utrechts Archief is een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van informatiebeheer en een deskundig partner voor instellingen en 

overheden in de regio.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 

grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Winsten 

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

verslagjaar worden in acht genomen, indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met 

bijzondere waardeverminderingen. Ontvangen investeringsubsidies worden (deels) in mindering gebracht op de geïnvesteerde bedragen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Voorraden

De voorraden zijn te onderscheiden naar voorraden ingekocht bij derden en zelf vervaardigde voorraden. De bij derden ingekochte voorraden 

worden gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs of lagere netto- opbrengstwaarde. Alleen de in 2015 aangeschafte en nog niet 

verkochte boeken zijn gewaardeerd op de balans. 



Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor 

het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen en omvatten bank-, giro- en kassaldi.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

De algemene reserve dient als algehele buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen.

Bestemmingsreserve

Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het bestuur een bepaalde bestemming is gegeven. Het gehele bedrag 

van de bestemmingsreserve ultimo het jaar dient onderbouwd te zijn met bestuursbesluiten van het algemeen bestuur dan wel opgenomen te 

zijn in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming.

Voorzieningen

Voorziening wachtgeldverplichting

De voorziening had betrekking op verplichtingen jegens (voormalig) personeel uit hoofde van de wachtgeldregeling. De voorziening was 

gewaardeerd tegen nominale waarde, maar de srtand per 31 december 2015 is nihil. 

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vooruitontvangen subsidiegelden

Middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is worden geclassificeerd onder de overlopende passiva en worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde.



Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bedrijfsopbrengsten

Subsidiebaten

Dit betreft de ontvangen subsidies voor projecten. Subsidiebaten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Overige opbrengsten

De opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief de eventueel over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van 

kortingen.

Directe productiekosten

De directe productiekosten worden berekend op basis van de inkoopprijzen.

Lonen, salarissen en sociale lasten

Hierop worden de loon- en salariskosten van het personeel verantwoord. Onder loon- en salariskosten wordt verstaan het bruto bedrag van de 

aan het boekjaar toe te rekenen loon- en salarissen vermeerderd met de uitbetaalde vakantierechten.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten.


