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De kascommissie heeft op 10 maart 2021 de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. 
Publicatie van onderstaande cijfers is onder voorbehoud van goedkeuring en decharge door de ALV. 
De ALV moet volgens de statuten worden gehouden binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar, 
bij voorkeur in de maand mei. Vanwege de coronacrisis is dat nu niet mogelijk. De ALV 2021 uitgesteld tot 
16 oktober 2021 in de hoop dat de overheidsmaatregelen een fysieke bijeenkomst dan toelaten.  
 
 

FINANCIEEL VERSLAG 2020 
 

Balans per ultimo 2020 

Activa   2018  2019  2020 
       
Banktegoeden € 2470 €  €  

ING rekening €  € 1944 € 5122 

ING Spaarrekening €  €  € 43 

ABN Bestuursrekening €  € 4250 € 2643 

Vermogensspaarrekening € 68431 € 27550 € 22560 

Liquiditeiten € 22061 € 33982 € 23279 

Obligaties genoteerd € 60489 € 84210 € 88648 

Aandelen genoteerd € 48705 € 65447 € 67801 

Aandelen niet genoteerd €  €  €  

Stadsherstel € 13800 € 13800 € 13800 

Alternatieve beleggingen € 14075 €  €  

Vorderingen inzake contributies € 195 € 1750 € 350 

Terug te vorderen dividendbelasting € 378 € 688 € 172 

 €  €  €  

Balanstotaal € 230604 € 233621 € 224418 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toelichting 
1. De beleggingen van het PUG zijn via een mandaat in beheer bij de ABNAMRO Bank. De belegging wordt matig defensief 
beheerd. Het nettorendement in 2020 op de belegging was -0,27 %. Voor het beheer wordt een beheersvergoeding ad € 1879 in 
rekening gebracht door de ABNAMRO. 
2. De post aandelen niet genoteerd heeft betrekking op aandelen in de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel en het dividend 
over 2020 wordt uitbetaald in 2021 i.p.v. 2020.  
3. De dividendopbrengsten bij de ABNAMRO  worden ten dele herbelegd en voor het overige aangewend voor de uitgaven van 
het PUG. 
4. In het afgelopen jaar heeft de directie € 11.000 aan subsidie toegezegd, terwijl € 11.250 aan subsidies is uitbetaald. 
 
 

 
 
 
 

Passiva   2018  2019  2020 
       
Eigen vermogen € 191815 € 203621 € 197621 

Voorziening toegekende subsidies € 33719 € 20000 € 19750 

Voorziening lustrum  5000  10000  15000 

Vooruitbetaalde contributies € 70 €  € 105 

Crediteuren €  €  €  

Nettoresultaat €  €  € -8058 

 €  €  €  

Balanstotaal € 230604 € 233621 € 224418 
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