
  

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
1. Inleiding 
 
Onderstaande grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling is gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de 
financiële overzichten. De jaarrekening voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording 
2004. 
 
2. Algemene grondslagen voor het opstellen van de j aarrekening  
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Voorzover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan het jaar 
waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op 
balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Balans 
 
Activa 
 
Vaste activa 
 
Immateriële vaste activa en materiële vaste activa  
 
De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Bij de waardering van de materiële 
vaste activa wordt rekening gehouden met een vermindering van hun waarde indien deze 
naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering niet 
plaatsgevonden. 
Op de auteursrechten van de VVV-kaart Drenthe wordt niet afgeschreven. Voor het overige 
vindt afschrijving plaats op basis van de historische aanschafprijs volgens een stelsel dat is 
afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele 
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname van het actief. 
 
De afschrijvingstermijnen volgens de lineaire methode bedragen in jaren: 
 
Vervoermiddelen    5 
Kantoorinventaris   10 
Automatisering     5 
Bewegwijzeringsborden    8 
 
Vlottende activa  
 
Uitzettingen en overlopende activa  
 
De uitzettingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Onderhanden projecten worden in de balans gepresenteerd als vordering dan wel schuld uit 
hoofde van de verkregen subsidies danwel aangenomen projecten. Er is sprake van een 
vordering indien het bedrag van de verwachte respectievelijk (subsidie) opbrengst hoger is 
dan de gemaakte kosten. Indien het bedrag van de verwachte respectievelijk gerealiseerde 
(subsidie) opbrengst lager is dan de gemaakte kosten, is sprake van een schuld. 



  

   
Een project wordt niet meer als onderhanden project beschouwd indien eindbeschikking van 
de subsidieverstrekker is verkregen danwel alle kosten zijn afgerekend. 
 
 
Liquide middelen  
 
De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen, deze bevatten alleen 
banksaldi. 
 
Passiva 
 
Vaste passiva 
 
Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. 
 
Algemene reserve 
 
De algemene reserve dient als algehele buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen 
opvangen. 
 
Bestemmingsreserves 
 
Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het bestuur een 
bepaalde bestemming is gegeven. Het gehele bedrag van de bestemmingsreserves ultimo 
het jaar dient onderbouwd te zijn met bestuursbesluiten van het Algemeen Bestuur dan wel 
opgenomen te zijn in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming. 
 
Resultaat na bestemming  
 
Het resultaat na bestemming is het resterende resultaat na reeds bestemde mutaties in de 
reserves. Het resultaat na bestemming wordt onttrokken of toegevoegd aan de algemene 
reserve.  
 
Vlottende passiva 
 
Vlottende schulden 
 
De vlottende schulden en de overlopende passiva worden tegen nominale waarde 
opgenomen. 
 
Programmarekening 
 
Baten  
 
Opbrengsten van personeel dat werk voor projecten of derden uitvoert. 
Opbrengst van erfpachtcanon. 
Diverse opbrengsten van werkzaamheden uitgevoerd door het Recreatieschap Drenthe. 
De gemeentelijke bijdrage omvat de in de gemeenschappelijke regeling overeengekomen 
bijdrage in het exploitatieresultaat en het fonds Recreatie en Toerisme. 
 
Lasten 
 
De exploitatiekosten worden berekend op basis van historische kosten. 


