Jaarrekening 2019
Stichting Van Loon

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

€

31-12-2019
€

€

31-12-2018
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

753.000
11.000

753.000
7.000
764.000

760.000

1.000

6.000

167.000

153.000

1.153.000

962.000

211.000

690.000

2.296.000

2.571.000

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

318.000
280.000
257.000

318.000
280.000
137.000
855.000

735.000

Voorzieningen

324.000

324.000

Langlopende schulden

826.000

888.000

Kortlopende schulden

291.000

624.000

2.296.000

2.571.000
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1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

€

2019
€

€

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet

761.000
(41.000)

767.000
(50.000)

Brutowinst

720.000

717.000

Overige bedrijfsopbrengsten

443.000

388.000
1.163.000

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

434.000
4.000
716.000

Som der bedrijfslasten

2018
€

1.105.000
490.000
3.000
498.000

1.154.000

991.000

9.000

114.000

Financiële baten en lasten

112.000

48.000

Netto resultaat

121.000

162.000

0
56.000
65.000
0

100.000
2.000
36.000
24.000

121.000

162.000

Bedrijfsresultaat

RESULTAATBESTEMMING
9.1 Bestemmingsreserve continuïteit
10.1 Bestemmingsfonds kapitaal onder beheer I
10.2 Bestemmingsfonds kapitaal onder beheer II
8.1 Toevoeging/onttrekking aan stichtingskapitaal
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1.3 TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Staat van baten en lasten
Het verslagjaar 2019 is afgesloten met een netto resultaat van ca. € 121.000,-. Dit betreft in zijn geheel een
resultaat dat ondergebracht dient te worden in de bestemmingsfondsen, waarvan het kapitaal niet ter
vrije beschikking van de stichting staat. Er is geen toevoeging aan het stichtingskapitaal over 2019.
Door een her-rubricering van projectopbrengsten is v.w.b. het boekjaar 2018 € 29.000,- uit de Nettoomzet overgebracht naar de Overige bedrijfsopbrengsten. Daarmee is het verschil in de aansluiting
tussen deze Staat van baten en lasten en de in 2018 gepubliceerde versie verklaard.
De staat van baten en lasten over 2019 is vergelijkbaar met 2018. Op een paar punten zijn de verschillen
substantiëler van aard:
-

De overige bedrijfsopbrengsten bevat onder meer een incidentele bijdrage van fondsen van ruim
€ 71.000,- ten behoeve van de verwerving van twee Stedenboeken van Blaeu, onderdeel van de
17de-eeuwse Atlas Van Loon;
De personeelskosten 2018 bevatte een eenmalige post, die in 2019 dus niet meer van toepassing
is;
Bij de Overige bedrijfskosten zijn het vooral de Projectkosten die in 2019 hoger waren dan in
2018. Dit betreft voor een deel de kosten van bovengenoemde aankoop; een ander belangrijk
onderdeel zijn de tentoonstellingskosten, die in 2019 hoger waren dan in 2018;
De Financiële baten en lasten in 2019 zijn hoger dan in 2018 vanwege een gerealiseerd
koersresultaat door een omzetting op de effectenportefeuille. Het koersresultaat is gekoppeld
aan de bestemmingsfondsen en is daar derhalve ook aan toegevoegd.

Balans
Activa-zijde
Substantiële wijzigingen aan de activa-zijde van de balans per ultimo 2019 vergeleken met ultimo 2018
zijn:
-

Een toename van de effectenportefeuille, enerzijds door bovengenoemde omzetting op de
effectenportefeuille; anderzijds door een omzetting van ca. € 78.000,- aan liquide middelen in
een effectenportefeuille.
Een afname van de liquide middelen, welke enerzijds veroorzaakt wordt door de hierboven
genoemde omzetting van liquide middelen; anderzijds door het voldoen aan een kortlopende
schuld van ca. € 389.000,-.

Passiva-zijde
Vanwege de doelstellingen van het museum zijn de bestemmingsfondsen en –reserves niet alleen voor
regelmatig terugkerende uitgaven zoals groot onderhoud aan panden en collectie bestemd, maar juist
ook om voor de langere termijn te verzekeren dat groot onderhoud en restauraties kunnen worden
uitgevoerd.
De bestemmingsreserve betreft een ‘Bestemmingsreserve continuïteit’.
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De bestemmingsfondsen zijn als aparte post in de jaarrekening onder het Stichtingsvermogen
opgenomen, omdat aan deze fondsen door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan
gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. De bestemmingsfondsen kunnen uitsluitend
worden aangewend voor de aan het betreffende fonds toegekende bestedingsmogelijkheden
(investeringen in pand en collectie, en niet voor aanvulling van eventuele exploitatietekorten) en staan
derhalve niet ter vrije beschikking van de stichting.
De Voorziening betreft een Voorziening Groot Onderhoud.
In de afname van de Kortlopende schulden zit de aflossing van de hierboven genoemde schuld van
€ 389.000,- verwerkt.
Corona
Als gevolg van de uitbraak in 2020 van het coronavirus wereldwijd, inclusief Nederland, zijn door de
Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om het virus onder controle te krijgen. De
gevolgen van deze maatregelen zijn voor de stichting op dit moment niet te overzien. De coronacrisis en
de door de Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen in het boekjaar 2020 invloed hebben op
de ontwikkeling van de netto-omzet, het resultaat en de financiële positie van de stichting. Op grond van
de financiële positie van Stichting Van Loon 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, gaat het bestuur uit van een duurzame continuïteit van de bedrijfsvoering.
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