Kunstlievend Genootschap Pictura
gevestigd te Groningen
Jaarrekening 2019

CONCEPT
Jaarrekening

-

Balans per 31 december 2019
Verlies- en Winstrekening 2019
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Overige gegevens
-

Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring
Voorstel tot goedkeuring van de Jaarrekening 2019
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BALANS

PER 31 DECEMBER 2019
31-12-19
€

31-12-18
€

200

200

36

2.788

1.431
124.657

141
124.549

126.324

127.678

12.708

4326

113.616

123.352

126.324

127.678

ACTIVA
Materiële vaste activa
Waarde pand (WOZ-waarden) € 409.000
Voorraden en onderhanden werk
Kantoorvoorraad (geschat)
Vorderingen/debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen (31-12-2019)
Kas
ABN AMRO

PASSIVA
Vreemd Vermogen (crediteuren)
Eigen Vermogen 31-12-2019
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Verlies- en Winstrekening 2019
2019

BATEN

1
2
3
4
5
6

Saldo 1-1-2019 - crediteuren 2018

€

4.326,00

Donaties
Verhuur expositieruimte
Inschrijfgeld exposities
Commissie verkoop werk
Commissie boeken
Overige baten

€
€
€
€
€
€
€

4.081,10
10.752,94
1.625,00
402,00
145,50
827,35
22.159,89

€

2.788,00

totaal Baten

2018

€
2.230,00
€ 16.559,00

€ 18.789,00

LASTEN

Saldo 1-1-2019 - debiteuren 2018
4 Verkoop werk
7 Afschrijvingskosten
8 Huisvestingslasten
9
10
11
12

Expositiekosten
Kantoorkosten
Kosten Vrijwilligers incl. reiskosten
Algemene kosten
totaal Lasten

Resultaat

€

14.568,15

€
€
€
€
€

5.011,39
3.067,61
3.895,21
2.689,64
32.020,00

€

-9.860,11

€

884,00

€
€
€

15.470,00

€
€

14.306,00
31.440,00

780,00

€ -12.651,00
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Activiteiten
Het Kunstlievend Genootschap Pictura in Groningen heeft als doel: ‘de beeldende kunst en
de nijverheidskunst in de ruimste zin van het woord aan te moedigen en te bevorderen.’ In
1832 opgericht door een groep zeer betrokken Groningers die feitelijk en financieel hun nek
hebben uitgestoken is Pictura als het ware aan ons allen geschonken. Wij willen ervoor
zorgen dat dit mooie cadeau van toen ongeschonden doorgegeven wordt aan volgende
generaties.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640. De
jaarrekening is opgesteld in Euro.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
De materiële vaste activa waarvan de vennootschap, krachtens een financiële
leaseovereenkomst, de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de
financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De
in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de
financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Voorraden
Voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele
beoordeling van de voorraden. De vervaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik,
de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de
vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten.
De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van
nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
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Voorzieningen
Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende
verplichtingen af te wikkelen.
Overige voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud wordt bepaald
op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair
opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Netto omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde
goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven
belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het
moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke
risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde
periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten
zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening
gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten
dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Afschrijvingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
Som der financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden
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Bezoldiging bestuurders
Het bestuur is onbezoldigd.
Gemiddeld aantal werknemers
Er was gedurende 2019 geen personeel in dienst. (2018: nihil)

Groningen, 27 februari 2020

Namens het bestuur:
De voorzitter,

de Secretaris,
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3.
3.1

OVERIGE GEGEVENS
Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

Aangezien Kunstlievend Genootschap Pictura binnen de door de wet gestelde grenzen
(artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen
verklaring omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.

3.2 Goedkeuren Jaarrekening en Resultaatverwerking
Het bestuur van de genootschap stelt voor aan de Algemene Ledenvergadering de
Jaarrekening 2019 goed te keuren. In de Jaarrekening is het verlies over 2019 van € 9.860
geheel in mindering gebracht op de overige reserves.
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