
Overzicht met aangepaste bladzijden van de Jaarstukken 2014 
 
De bladzijdenummers in de eerste kolom verwijzen naar de aangepaste Jaarstukken 2014 
 
 

Blz Onderdeel  Aanpassing 

166 Balans Vlottende activa Bedrag overige vorderingen verhoogd van 
€ 4.752.800 naar € 5.156.800 

  Bedrag overige overlopende activa verlaagd van 
€ 1.615.100 naar € 1.565.200 

  Totaaltellingen 31.12.2014 aangepast aan 
voorgaande wijzigingen 

167 Balans Vlottende passiva Bedrag overige schulden verhoogd van € 10.434.800 
naar € 10.752.400 

  Bedrag van Europese en Nederlandse overheden 
vooruit ontvangen bedragen met 
bestedingsverplichting verhoogd van € 1.749.500 
naar € 1.786.000 

  Totaaltellingen 31.12.2014 aangepast aan 
voorgaande wijzigingen 

172 Tabel specificatie uitzettingen 
korter dan één jaar 

Bedrag overige vorderingen verhoogd van 
€ 5.282.600 naar € 5.786.600 en het gecorrigeerd 
saldo 31-12-2014 verhoogd van € 4.752.800 naar 
€ 5.156.800 en totaaltellingen aangepast 

173 Tabel overige vorderingen Bedrag Privaatrechtelijke vorderingen verlaagd van 
€ 4.009.900 naar € 3.784.100 en totaaltelling 
aangepast 

174 Tabel overlopende activa Bedrag nog te ontvangen bedragen verlaagd van 
€ 1.305.300 naar € 1.255.400 en totaaltelling 
aangepast 

  In de specificatie eronder bedrag BAR-organisatie, 
Barendrecht en Albrandswaard verhoogd van 
€ 87.300 naar € 149.400 
Bedrag overig verlaagd van € 208.600 naar € 96.600 
Totaaltelling aangepast 

175 Staat van reserves Vrijval egalisatiereserves heffingen niet per 31 
december 2013 naar de bedragen per 31 december 
2014 

183 Toelichting reserves beklemde 
middelen 

Toelichting aangepast aan de vrijval per 31 december 
2014 ipv per 31 december 2013 

185 Staat van voorzieningen De omzetting van de reserves beklemde middelen 
naar voorziening beklemde middelen in een aparte 
kolom stelselwijziging 

187 Toelichting voorzieningen 
beklemde middelen 

De bedragen die van de reserves beklemde middelen 
zijn overgekomen per 31 december 2014 ipv per 31 
december 2013 

189 Tabel netto vlottende schuld Bedrag privaatrechtelijke schulden verhoogd van 
€ 6.941.300 naar € 7.258.900 en totaal verhoogd van 
€ 10.434.800 naar € 10.752.400¤ 

 Tabel overlopende passiva Bedrag van Europese en Nederlandse overheden 
vooruit ontvangen bedragen met 
bestedingsverplichting verhoogd van € 1.749.500 
naar € 1.786.000 en totaaltelling aangepast 

190 Tabel van geoormerkte bijdragen 
hogere overheden 

Nieuw toegevoegd 

226-
227 

Sisabijlage Bedrag onderwijsachterstandenbeleid in laatste 
kolom verlaagd van € 167.922 naar € 106.045 

 


