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Stichting Sinus 
Nijmegen

Balans per 

(na resultaatbestemming) 31-12-2020 31-12-2019

Activa

Vaste Activa

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 3.025             

Omzetbelasting 1.113             6.577             

Overige vorderingen en 10.000           

overlopende activa 336                

4.474           16.577     

Liquide middelen

Liquide middelen 242                994                

242              994          

4.716           17.571     
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31-12-2020 31-12-2019

Passiva

Eigen vermogen

Overige reserves -5.626            -9.720            

-5.626          -9.720      

Eigen vermogen

Lening o/g 9.863             9.863             

9.863           9.863       

Kortlopende Schulden

Crediteuren 478                

Schulden aan participanten

Schulden aan groepsmaats-

maatschappijen

Omzetbelasting

Overige schulden en 

overlopende passiva 17.428           

478              17.428     

4.716           17.571     
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Stichting Sinus 
Nijmegen

2. Winst- en Verliesrekening

(na resultaatbestemming) 31-12-2020 31-12-2019

Baten 28.027           93.127           

Direct Lasten -6.830            -93.127         

Bruto- Marge 21.197         -           

Organisatielasten 16.237           8.729             

Som der kosten 16.237         8.729       

Restultaat uit Stichitngsactiviteiten 4.960           -8.729      

Financiële baten

Financiële lasten -866 -163

Financiële baten en lasten -163         

Resultaat 4.094 -8.892
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Stichting Sinus 
Nijmegen

3. Grondslagen van de Financiële verslaglegging

3.1 Algemeen

Stichting Sinus is gevestigd aan de Winselingseweg 41, 6541 AH te Nijmegen.
De activiteiten van de stichting bestaan uit het programmeren en promoten van muziek
ten behoeve van de verbreding en verdieping van elektronische muziek en het verrichten
van alle verdere handelingen. De staturen zijn voor het laatst aangepast op 23 september
2019.

De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel
onder nummer 72456892.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met algemeen in Nederland
aanvaardbare grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

De posten in de jaarrekening van Stichting Sinus worden gewaardeerd met inachtneming
van de valuta van de economische omgeving waarin de stichting haar bedrijfsactiviteiten
voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's;
dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting Sinus.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
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3.2 Grondslagen voor de waardering

3.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling

De activa en passiva zijn opgenomen voor de verkrijgingsprijs, tenzij in onderstaande
toelichting anders is vermeld.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden op basis van individuele beoordeling in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en
andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten
zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto baten
De netto baten betreffen de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde
diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende
rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen, alsmede soortgelijke
opbrengsten en kosten.
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Ondertekening van de jaarrekening

Nijmegen, 4 Juni 2021

Mauritz Albertus Roozendaal

Jaarrekening 2020 Stichting Sinus Pagina 8 van 9



Overige gegevens

Bestuur

Het bestuur bestaat ultimo 2020 uit:

Mauritz Albertus Roozendaal

Raad van Toezicht
De raad van Toezicht bestaat ultimo 2020 uit:

Camiel Melle le Rutte
Thomas Hubert Gertruda Spronk
Maurice Johannes Wilhelmus Vincentius Schmitz

Statutaire winstbestemmingsregeling 
De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig de statuten. Daarin is bepaald dat de algemene vergadering vaststelt welk 
deel van de winst wordt toegevoegd aan de reserves. 

Voorstel resultaatbestemming 2020
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het resultaat 2020 te doteren aan de overige reserves. Dit voorstel is reeds 
in de jaarrekening verwerkt. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
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