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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(na resultaatbestemming) 

 

 

  31-12-2020  31-12-2019  

          

  €  €  €  €  

ACTIEF          

          

VASTE ACTIVA          

          

Materiële vaste activa          

          

Computer en Inventaris     10.213    5.780  

          

          

Financiële vaste activa          

          

Effecten         232.518    233.803  

          

          

          

VLOTTENDE ACTIVA          

          

          

Vorderingen          

          

Overige vorderingen en over- 

lopende activa 

  

 

  

- 

  

 

  

500 

 

 

          

          

Liquide middelen    3.626    3.332  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    246.357    243.415  
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Bijlage 1 

 

 

 

 

VAN STICHTING STADSBEIAARD ROERMOND TE ROERMOND 
 

 

 

  31-12-2020  31-12-2019  

          

  €  €  €  €  

PASSIEF          

          

Eigen vermogen          

          

Kapitaal    245.745    239.694  

          

          

          

Kortlopende schulden          

          

Schulden aan kredietinstellingen 

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 

 - 

543 

   3.222 

459 

   

Overige schulden en 

overlopende passiva 

  

69 

    

40 

   

          

    612    3.721  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    246.357    243.415  
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Bijlage 2 

 

 

 

 

 

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020 VAN STICHTING STADSBEIAARD 

ROERMOND TE ROERMOND 

 

 

  2020  2019  

          

  €  €    €  €  

          

          

          

Baten          

          

Donateurs / begunstigers  7.778    15.553    

Opbrengst bezichtigingen/concert  -    500    

Interestbaten  1.435    812    

          

    9.213    16.865  

Lasten          

          

Salariskosten beiaardiers  13.588    13.588    

Onderhoudskosten  1.210    2.252    

Afschrijvingskosten  637        

Overige kosten  3.641    7.878    

          

    19.076    23.718  

          

Resultaat uit normale exploitatie   ( 9.863 )  ( 6.853 ) 

          

Resultaat effecten    15.914    2.051  

          

Resultaat    6.051   ( 4.656 ) 
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Bijlage 2.1 

 

 

 

 

I. TOELICHTING ALGEMEEN 

 

Activiteiten 

 

De stichting heeft ten doel:  

Het in stand houden en onderhouden van de beiaard op het stadhuis van Roermond. 

Het doen bespelen van de beiaard door een beiaardier. 

Het organiseren van festiviteiten rondom de beiaard en voorts het verrichten van alle handelingen die met 

het vorenstaande in direct of indirect verband staan, alles in de meest uitgebreide zin des woords. 

 

Waarderingsstelsel 

 

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van het voorgaande jaar 

niet gewijzigd.  

 

II. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 
 

Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten 

verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur rekening 

houdend met een eventuele restwaarde. Het bestuur heeft unaniem bepaald dat de restwaarde inmiddels is 

bereikt. Derhalve wordt er niet meer afgeschreven.  

 

Financiële vaste activa 

 

De waardering van de obligaties en aandelen vindt plaats op basis van aankoopwaarde. 

 

Overige activa en passiva 

 

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

 

III. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING 

 

Ten aanzien van de posten begrepen in het exploitatieresultaat geldt dat inkomsten  zijn opgenomen 

indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met kosten en risico’s is rekening 

gehouden die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar.  
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Bijlage 2.2 

 

 

 

 

TOELICHTING OP DE BALANS 

 

  2020  2019  

      

  €  €  

VASTE ACTIVA      

      

Materiële vaste activa      

      

Inventaris      

Boekwaarde studieklavier per 1 januari  5.780  5.780  

Afschrijving (0%)  -  0  

      

Stand op 31 december   5.780  5.780  

 

Carilloncomputer      

Boekwaarde studieklavier per 1 januari 

Investering 

 0 

           5.070 

 

 

0  

Afschrijving (20%)  -637  0  

      

Stand op 31 december   4.433  5.780  
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Bijlage 2.2 

(vervolg 1) 

 

 

 

 

 

      

  31-12-2020  31-12-2019  

      

  €  €  

VLOTTENDE ACTIVA      

      

Vorderingen      

      

Overige vorderingen en overlopende activa      

      

Nog te ontvangen rente en dividend effecten  -  -  

Nog te ontvangen opbrengsten beiaardconcerten  -  500  

Nog te ontvangen donaties  -  -  

      

  -  500  

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 

continuïteitsveronderstelling van Stichting Stadsbeiaard. Echter, als gevolg van de uitbraak van het 

coronavirus wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de 

verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog 

volgen, hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor ondernemingen in Nederland. 

Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen 

maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling van de netto-omzet en daarmee de ontwikkeling 

van het resultaat van Stichting Stadsbeiaard. Ook de financiële positie (liquiditeit en solvabiliteit) van 

Stichting Stadsbeiaard kan daardoor onder druk komen te staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid 

over de continuïteitsveronderstelling. Door de Nederlandse overheid is een breed pakket aan maatregelen 

aangekondigd ter ondersteuning van ondernemers. 

Op grond van de financiële positie van Stichting Stadsbeiaard per balansdatum en de positieve invloed 

van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de negatieve financiële gevolgen van de uitbraak 

van het coronavirus zullen beperken, acht het bestuur van Stichting Stadsbeiaard een duurzame 

voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande 

van de veronderstelling van continuïteit van de onderneming. 



 

 

17 

Bijlage 2.2 

(vervolg 3) 

 

 

 

  2020  2019  

Eigen vermogen      

  €  €  

Kapitaal      

      

Stand per 1 januari  239.694  244.350  

Resultaat lopend jaar  6.051  (4.656)  

      

Stand per 31 december  245.745  239.694  

 

 

 

Kortlopende schulden 
 

Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals per 31 december 2019, géén posten met een 

overeengekomen looptijd die langer is dan één jaar. 

 

  31-12-2020  31-12-2019  

      

  €  €  

Schulden aan kredietinstellingen      

      

Rabobank  -  3.222  

      

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 

 

  

 

  

 

      

Afdracht loonheffing  543  459  

 

 

Overige schulden en overlopende passiva      

      

Nog te betalen kosten  69  40  
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Bijlage 3 

 

 

 

 

OVERIGE GEGEVENS 

 

 

Voorstel verdeling resultaat 

 

Aan het bestuur wordt voorgesteld het resultaat 2020 ad positief  € 6.051 als volgt te verwerken: 

 

  €  

    

Toevoeging kapitaal  6.051  

 

Dit voorstel is conform unaniem besluit tijdens de bestuursvergadering d.d. ……………. in de balans 

per 31 december 2020 verwerkt. 

 

 

 

 

Roermond, ……………………….. 

 

 

Het bestuur: 

 

 

 

drs. P.J.J.M. Schoenmakers 

 

 

 

M.A.H.W. Laarakkers-Koenigs 

 

 

 

H.J.J. van Hooff 


