
 

JAARREKENING 2020

Verlies- en winstrekening 2020

Omschrijving Inkomsten  Uitgaven  Resultaat 
Johannes Passion apr. 2020      12.737,02         7.027,14         5.709,88 
Maatschappelijk project 2020      11.975,35       11.975,35                    -   
BTW-afrondingsverschillen               1,38                    -                  1,38 
Bankkosten                   -              129,48           -129,48 
Betaalde rente                   -              320,00           -320,00 
Bestuurskosten                   -              143,36           -143,36 
Totaal      24.713,75       19.595,33         5.118,42 

De producties voor 2020 zijn vanwege corana afgelast.
Voor beide producties was een groot deel van de inkomsten reeds gerealiseerd
De kaartkopers voor de Johannes Passion  konden kiezen voor donatie, omboeken naar volgend jaar
of geld terug. Voor de vouchers is een bestemmingsreserve gevormd.
Niet alle kaartkopers hebben gereageerd. Hun kaartjes zijn meegenomen als inkomsten 2020.
Voor het maatschappelijk project was een voorschot van 80% van de subsidie reeds ontvangen.
Er is toestemming dit bedrag voor een toekomstige productie in te zetten; hetzelfde geldt voor een
reeds ontvangen sponsorbijdrage. Deze bedragen zijn, onder aftrek van de gemaakte kosten  
voor het afgelaste project, toegevoegd aan een bestemmingsreserve.
De post betaalde rente  betreft rente over achtergestelde leningen.
De post bestuurskosten  bestaat voornamelijk uit administratiekosten (boekhoudpakket).De post bestuurskosten  bestaat voornamelijk uit administratiekosten (boekhoudpakket).



Balans

31-dec-19 31-dec-20
ACTIVA
Bank           210,04       20.563,95 
Debiteuren        1.815,00                    -   
Nog te ontvangen bedragen overig                   -                      -   
Vooruitbetaalde kosten                   -                      -   
Nog te ontvangen BTW                   -                      -   
Activa totaal        2.025,04       20.563,95 
PASSIVA
Langlopende schulden                   -                      -   
Achtergestelde leningen        8.000,00         8.000,00 
Crediteuren                   -                      -   
Nog te betalen BTW           309,00            186,00 
Nog te betalen bedragen overig           370,00            271,56 
Vooruitontvangen        1.500,00                    -   
Reserve omboekingen (vouchers)                   -           4.391,28 
Reserve maatschappelijk project                   -         10.750,65 
Eigen vermogen       -8.153,96        -3.035,54 
Garantievermogen:
- Resultaat eerdere jaren
- Resultaat huidig jaar
- Achtergestelde leningen
Passiva totaal        2.025,04       20.563,95 

De posten debiteuren en crediteuren zijn nihil.
Er zijn twee bestemmingsreserves gevormd:Er zijn twee bestemmingsreserves gevormd:
De reserve omboekingen is gevormd voor kaartkopers die hun kaartje voor de JP2020 omgezet
hebben naar een voucher voor de JP2021.
De reserve maatschappelijk project is gevormd vanuit een ontvangen subsidievoorschot en een
sponsorbijdrage.
Het eigen vermogen is door het positieve resultaat over 2020 verbeterd.
Conform het bepaalde als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn de leningen ad € 8.000 
achtergesteld voor wat betreft de aflossingen, bij alle vorderingen en/of toekomstige borgstellingen
welke derden op het NieuwBachEnsemble hebben en/of zullen krijgen uit welke hoofde dan ook. 
Het NieuwBachEnsemble is het toegestaan verschuldigde rente aan de schuldeisers te voldoen

Artikel 277
1.Schuldeisers hebben onderling een gelijk recht om, na voldoening van de kosten van executie, uit de netto-
opbrengst van de goederen van hun schuldenaar te worden voldaan naar evenredigheid van ieders vordering, 
behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang.
2.Bij overeenkomst van een schuldeiser met de schuldenaar kan worden bepaald dat zijn vordering jegens alle of 
bepaalde andere schuldeisers een lagere rang neemt dan de wet hem toekent.


