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6.3 Balans per 31 december 2017: passiva
PASSIVA (bedragen * € 1.000)
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de
boekjaren
Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek
bestedingsdoel
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar
of langer
Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- overige binnenlandse sectoren

ultimo 2017
29.332
16.369
8.446
6.967
7.791

Liquide middelen
Banksaldi
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel:
- Europese overheidslichamen
- Rijk
- Overige Nederlandse overheidslichamen
Overige vooruit ontvangen bedragen

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
TOTAAL GENERAAL
BORG- EN GARANTSTELLINGEN
Verstrekte borgstellingen

54.147

24.832

10.074

297.397
297.357
40

365.448

365.665

16.201

19.884

0
16.201

38.429

22.468

7.387
8.102
6.979

286.434
35

4.301

45.800

21.061
11.788
12.951

286.469

TOTAAL VASTE PASSIVA
VLOTTENDE PASSIVA
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
Kasgeldleningen
Overige schulden

ultimo 2016

7.000
12.884
4.301
40.765

0
893
866
577

44

44

40.803

37.805

0
1.532
865
601

61.267

60.731

426.715

426.396

20.224

25.424
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6.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
6.4.1 Waarderingsgrondslagen
6.4.1.1 Algemeen

Naast de algemeen geldende gemeentelijke verslaggevingregels opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) zijn de volgende aanvullende besluiten van toepassing:
■ Regeling reserves en voorzieningen (d.d. 20 oktober 2003, nummer 18020-67);
■ Nota Waardering en Afschrijving Vaste Activa 2013 (d.d. 26 juni 2013).
Op basis van de hiervoor genoemde regelingen alsmede het BBV zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:
■ Alle verkregen activa zowel met een economisch nut als investering in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
worden geactiveerd. Voor aankoop en vervaardiging van activa in de openbare ruimte met een meerjarig maatschappelijk
nut kan bij raadsbesluit worden afgezien van activering. Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en passiva
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
■ Met ingang van 2006 wordt - indien en voor zover er sprake is van vervaardiging - rente aan een actief toegerekend.
■ Afschrijving van activa vindt plaats op basis van de lineaire methode.
■ De restwaarde van activa wordt in principe op 0 (nul) gesteld.
■ Rente waarmee het geïnvesteerd vermogen moet worden belast wordt jaarlijks voorcalculatorisch bepaald voor de
boekwaarde van de gehele activa. Dit wordt berekend aan de hand van de kapitaalmarktrente, rekening houdend met de
gemiddelde looptijd van de activa. Het voorcalculatorische percentage wordt niet nagecalculeerd.
■ De rentetoerekening en afschrijving op de nieuwe investeringen vinden pas plaats in het eerste jaar na de afronding van
de investering en de ingebruikname van het goed.
■ Reserves en voorzieningen worden niet meer ingezet ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen.
■ Investeringen waartoe op grond van eerdere CIP's is besloten, maar die nog niet zijn gestart of zijn afgerond, behoren
tot het onderhanden werk. Bij jaareinde worden deze kosten geactiveerd. De waardering geschiedt tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.

6.4.1.2 Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van bijdragen
en subsidies (netto waardering) verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingsduur bedraagt hoogstens vijf jaar.
De bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd
met de afschrijvingen.

6.4.1.3 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van bijdragen en
subsidies (netto waardering), verminderd met afschrijvingen.
De erfpachtsgronden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (in casu de waarde die bij eerste uitgifte
als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).
Afschrijving vindt plaats op basis van de te verwachten toekomstige nuttigheids- of gebruiksduur. Daarbij worden in het
algemeen de volgende termijnen gehanteerd:
■ gebouwen 40 jaar;
■ grond-, weg- en waterbouwkundige werken 10-40 jaar;
■ vervoermiddelen 8-15 jaar;
■ installaties 10 jaar.
Op investeringen in gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

6.4.1.4 Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa vermelde geldleningen verstrekt aan derden worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde. Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Afwaardering vindt
plaats indien de waardevermindering naar verwachting duurzaam is.

6.4.1.5 Voorraden

De bouwgronden in exploitatie zijn opgenomen tegen de daaraan bestede kosten, inclusief de bijgeschreven rente en
verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde grondverkopen.
In de grondexploitatie zijn naast de reeds gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten ook de toekomstige verwachte
opbrengsten en kosten opgenomen. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Winstneming vindt plaats op het
moment dat de grondexploitatie wordt beëindigd. Voor verwachte verliezen wordt een voorziening op eindwaarde gevormd
die in mindering wordt gebracht op de bijbehorende balanspost.
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