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Opgave 3 

Bibliotheek Den Helder (BDH) leent boeken en overige media uit aan haar 
leden. Om lid te zijn van BDH moet een abonnement afgesloten worden 
voor een periode van 12 maanden. De betaling van het abonnementsgeld 
vindt plaats aan het begin van die periode.  
Bij BDH wordt een boete in rekening gebracht als een lid te laat is met het 
terugbrengen van de uitgeleende producten.  
Hieronder staan drie financiële overzichten van BDH. 
Op de gedeeltelijke balans staan niet alle balansposten van BDH vermeld. 

debet      Gedeeltelijke balans BDH per 31 december (getallen x € 1)         credit

2014 2013 2014 2013

Boeken & 
overige media …..(a)..... 300.000 Eigen vermogen …..(d)….. 65.000

Nog te 
ontvangen 
boetegelden1) 

2.850 2.130
Voorziening 
onderhoud pand 6.500 14.000

Liquide middelen ………  
15.000

Vooruitontvangen 
lidmaatschapsgeld2) 51.500 45.000

Staat van baten en lasten BDH 2014 (getallen x € 1) 

baten lasten

Subsidie gemeente Den 
Helder  500.000

Afschrijving boeken & overige 
media 45.700

Lidmaatschap …..(b)….. Schoonmaak 2.500

Boetes 8.900 Overig 560.000

Saldo baten en lasten ………. Saldo baten en lasten ………...

………. ………..

noot 1 Alle nog te ontvangen boetegelden over 2013 zijn in de loop van 2014 ontvangen 

noot 2 Het vooruitontvangen lidmaatschapsgeld geldt voor het jaar daarop. 
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2p 13 Bereken het bedrag van de balanspost Boeken & overige media (a) op  
31 december 2014. 

2p 14 Bereken de baten uit lidmaatschap (b) van BDH in 2014. 

2p 15 Bereken het totale bedrag dat BDH in het jaar 2014 aan boetes (c) heeft 
ontvangen. 

2p 16 Bereken het eigen vermogen (d) van BDH op 31 december 2014. 

Overzicht van ontvangsten en uitgaven BDH 2014 (getallen x € 1)

ontvangsten uitgaven

Subsidie gemeente Den 
Helder 500.000

Aankoop boeken &  
overige media 51.400

Lidmaatschap 97.100 Schoonmaak 10.000

Boetes ……(c)..… Overig  560.000

Saldo ontvangsten en 
uitgaven ……….

Saldo ontvangsten en 
uitgaven ……….

………. ……….
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