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BESTUURSVERSLAG

Het bestuursverslag ligt ter inzage ten kantore van de Stichting
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ACCOUNTANTSRAPPORT
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aan

het bestuur van 

Stichting Nieuw Ensemble

Grasweg 41 R

1031 HW  AMSTERDAM

datum ons kenmerk rapportnummer

28 maart 2017 22785/mhu/pno 17.031

onderwerp

jaarbericht 2016

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van Stichting 

Nieuw Ensemble te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld

onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de

jaarrekening te verstrekken. De verklaring is opgenomen onder de overige

gegevens.

De jaarrekening met de overige gegevens is opgenomen in het aan dit

rapport toegevoegde jaarbericht 2016.

Bestuur

Per balansdatum bestond het bestuur uit:

de heer M. Kupperman, penningmeester. 

de heer M. Doorman, voorzitter

mevrouw L. Verstegen, secretaris

Mevrouw A.D. Citroen, lid 

Wij vertrouwen erop hiermede uw opdracht naar behoren te hebben uitgevoerd

en zijn tot het verstrekken van nadere toelichtingen gaarne bereid.

Hoogachtend,

P.F. van Noort

Accountant-Administratieconsulent
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JAARREKENING
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten.

Grondslag voor de waardering

De waardering van activa en passiva geschiedt voor zover niet anders

is vermeld, tegen nominale waarde.

materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of

vervaardigingsprijs, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen,

welke worden berekend op basis van de geschatte economische levensduur.

vorderingen

Voor zover nodig worden de vorderingen verminderd met noodzakelijk

geachte voorzieningen.

liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd

op historische kostprijs.

baten

Als opbrengsten concerten en indirecte opbrengsten worden verantwoord 

alle opbrengsten die op het boekjaar betrekking hebben, respectievelijk

in dat jaar zijn ontstaan.

De subsidies worden als baten verantwoord in het jaar waarover deze

worden toegekend door de subsidiegevers.

afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend op basis

van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van

de verschillende activa, rekening houdend met de verwachte economische 

levensduur daarvan.

financiële baten en lasten

Hieronder zijn opgenomen de ontvangen en betaalde rente op tegoeden 

c.q. tekorten.

buitengewone baten en lasten

De buitengewone baten en lasten betreffen resultaten, welke niet uit

de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn.
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Balans per 31 december 2016

(x € 1)

2016 2015

Activa

vaste activa

materiële vaste activa 6.388 10.373

vlottende activa

vorderingen 41.944 12.051

liquide middelen 245.047 309.308

totaal vaste activa 6.388 10.373

totaal vlottende activa 286.991 321.359

293.379 331.732

Passiva

eigen vermogen

algemene reserve 271.386 316.997

overige (bestemmingsreserves 0 0

overige bestemmingsfondsen 0 0

totaal langlopende schulden 2.254 4.508

totaal kortlopende schulden 19.740 10.227

totaal eigen vermogen 271.385 316.997

293.379 331.732
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Toelichting op de balans per 31 december 2016

Vaste Activa

Materiële vaste activa

inven- instru-

verbouwing taris menten totaal

 

boekwaarde per 31 december 2015 8.134 1.177 1.062 10.373

investeringen 0 0 0 0

desinvesteringen 0 0 0 0

8.134 1.177 1.062 10.373

afschrijvingen 3.105 208 672 3.985

boekwaarde per 31 december 2016 5.029 969 390 6.388

aanschafwaarde 25.234 30.621 27.821 83.676

cumulatieve afschrijvingen 20.205 29.652 27.431 77.288

5.029 969 390 6.388

De afschrijvingen zijn berekend naar de volgende percentages:

verbouwing     : 10/20

inventaris        : 20

instrumenten   : 10/20

Vlottende Activa

Vorderingen

31-12-16 31-12-15

debiteuren 31.069 755

belastingen 7.648 4.436

Subsidies 0 0

overige vorderingen 3.227 6.860

41.944 12.051

debiteuren 

binnenland 38.751 8.437

buitenland 0 0

38.751 8.437

voorziening dubieuze debiteuren -7.682 -7.682

31.069 755

belastingen

Omzetbelasting 7.648 4.436

7.648 4.436

Subsidie SENA inzake Atlas festival 0 0

5% nabetaling subsidie 2013 DMO Amsterdam 0 0

0 0

overige vorderingen

vooruitbetaalde kosten 0 1.001

pensioenfonds 0 0

waarborgsom huur Grasweg 2.494 2.494

Overige 733 3.365

3.227 6.860

liquide middelen

ING Bank N.V. 42.31.601 27.486 67.321

ING Bank N.V. 42.31.601 Rentemeerrekening 1.029 1.020

ASN Bank 92.15.73.901 124.667 123.495

ING BANK N.V. 42.31.601 ZKL 76.773 106.269

ING BANK N.V. 65.70.72.281 14.333 10.273

gelden onderweg -400 0

kas 1.159 930

245.047 309.308
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Eigen vermogen

Algemene reserves

stand per 31 december 2015 316.997

exploitatie-overschot 2016 -45.611
stand per 31 december 2016 271.386

resultaatbestemming

algemene reserve -45.611

overige (bestemmings-)reserves 0

overige bestemmingsfondsen 0

-45.611

Langlopende schulden

investeringssubsidie / bijdrage uit frictiekosten

inzake verbouwing Grasweg, Amsterdam 2.254 4.508

dotatie uit frictiegelden 4.508 6.762

vrijval -2.254 -2.254

stand per 31 december 2016 2.254 4.508

In de frictiekostenvergoeding ontvangen van het NFPK was opgenomen een bijdrage 

in de kosten van de verbouwing van het nieuwe kantoor aan de Grasweg 41 in Amsterdam.

Conform de voorschriften uit het Handboek wordt deze investeringssubsidie opgenomen 

onder de langlopende schulden en valt deze subsidie vrij via de exploitatie- 

rekening, gelijklopend met de afschrijvingstermijnen van de investering.
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Kortlopende schulden

31-12-16 31-12-15

Kortlopende schulden/overlopende passiva

crediteuren 6.586 1.566

loonheffing 1.477 4.070

accountantskosten 0 3.000

netto loon 0 0

vakantiegeld reserve 2.143 1.494

te betalen frictiekosten benoemd uit bijdrage FPK 0 0

nog te betalen kosten 9.534 97

Vooruit ontvangen 0 0

19.740 10.227

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

repetitieruimte Grasweg

Met ingang van januari 2001 wordt er aan de Grasweg 41 een repetitieruimte

gehuurd. Deze huurovereenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode

van 3 jaar. We bevinden ons nu in de periode 2015 t/m 2017.

De huurprijs bedraagt  € 18.419 exclusief omzetbelasting en exclusief gas/water/elektra.

Subsidie Amsterdam DMO

In een toekenningsbeschikking van 14 maart 2013 is door Amsterdam DMO voor de 

periode 2013-2016 in het kader van het Kunstenplan 2013-2016 een jaarlijkse

subsidie van € 154.160 toegezegd. De subsidie wordt in maandelijkse termijnen 

uitgekeerd.

Aan de subsidieverlening van DMO Amsterdam heeft het College specifieke kwantitatieve  
verplichtingen verbonden met betrekking tot:
  - de realisatie van de kwantitatieve prestatieafspraken. De te realiseren prestaties dienen minimaal 
    in overeenstemming te zijn met het activiteitenplan uit de ingediende herziene aanvraag. 
 - de eigen inkomsten. De eigen inkomsten van de instelling dienen aan het eind van de subsidie- 
    periode tenminste 25% van de totale inkomsten te bedragen.
Tevens zijn onderstaande kwalitatieve criteria onderdeel van deze afspraken:
  - uitvoering geven aan cultureel ondernemerschap
  - samenwerking realiseren binnen de sector
  - een bijdrage leveren aan de verbreding van het publieksbereik, pluriformiteit van het aanbod en
    diversiteit
  - een bijdrage leveren aan cultuureducatie en talentontwikkeling
  - een bijdrage leveren aan de ambitie van Amsterdam om zich te positioneren als een internationale
    cultuurstad van wereldklasse

Het niet voldoen aan deze eisen kan gevolgen hebben voor een subsidieaanvraag in het kader van 
het Kunstenplan vanaf 2017.
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Functionele exploitatierekening over 2016

(x € 1)

BATEN 2016 begroting 2015

1 Directe Opbrengsten

Publieksinkomsten binnenland 86.903 82.760 91.341

buitenland 6.500 22.500 48.950

2 Sponsorinkomsten 0 0 0

3 Overige opbrengsten 9.802 1.000 3.970

3 Indirecte Opbrengsten 0 2.500 0

Totale Opbrengsten 103.205 108.760 144.261

5 Structurele subsidie Provincie 0 0 0

6 Structurele subsidie Gemeente 154.160 154.000 154.160

7 Overige subsidies / bijdragen

Subsidies publieke middelen 71.667 22.500 3.000

Bijdragen private middelen 7.710 45.000 7.005

Totale subsidies/bijdragen 233.537 221.500 164.165

TOTALE BATEN 336.742 330.260 308.426

LASTEN

8 beheerlasten: personeelslasten 28.476 31.290 23.361

9 beheerlasten: materiële lasten 41.382 48.750 44.047

Totale beheerlasten 69.858 80.040 67.408

10 activiteitenlasten: personeelslasten 234.538 224.030 208.839

11 activiteitenlasten: materiële lasten 78.292 102.728 35.363

Totale activiteitenlasten 312.830 326.758 244.202

TOTALE LASTEN 382.688 406.798 311.610

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING -45.946 -76.538 -3.184

12 Saldo rentebaten -/- rente lasten 335 1.500 1.166

14/15 Bijzondere baten -/- lasten 0 0 12.439

Exploitatieresultaat -45.611 -75.038 10.421

begroting

Conform verzoek van de gemeente is in november 2012 een bijgestelde aanvraag

in het kader van het Kunstenplan 2013-2106 ingediend met bijbehorende

herziene begrotingen voor de jaren  2013 t/m 2016. 

Deze herziene begrotingen zijn in de toekenningsbeschikking van 14 maart 2013 

In het gedeelte van de batenzijde van deze functionele exploitatierekening

zijn de cijfers van de begroting opnieuw gerangschikt. 

toelichtingen realisatie versus begroting 

Voor de toelichting op de afwijkingen tussen de begroting en de realisatie verwijzen wij naar het 

bestuursverslag over 2016.
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Toelichting op de functionele exploitatierekening 2016

1 Directe Opbrengsten

Publieksinkomsten 2016 2015

kaartverkoop

recettes 590 0

partage 0 0

uitkoopsommen binnenland 86.010 90.262

buitenland 6.500 48.950

overige 28 1.000

93.128 140.212

opbrengst radio en televisie 0 0

verkopen programma's en CD's 275 1.079

93.403 141.291

2 Overige opbrengsten

doorbelaste kosten 9.802 2.970

9.802 2.970

3 Indirecte opbrengsten 0 0

TOTAAL OPBRENGSTEN 103.205 144.261

Overige subsidies en bijdragen

Structurele Subsidie FAPK 32.000 0

Structurele subsidie Provincie 0 0

Structurele subsidie Gemeente 154.160 154.160

Overige subsidies / bijdragen 2.000

Subsidies uit publieke middelen

4 Frictiebijdrage FPK 0 0

5 Bijdragen publieke middelen 37.667 3.000

6 Bijdrage vrienden van 7.710 7.005

7 45.377 10.005

TOTAAL SUBSIDIES/BIJDRAGEN 233.537 164.165

TOTALE BATEN 336.742 308.426
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8 Beheerlasten: personeelskosten 2016 2015

8.1 administratieve staf

salarissen/honoraria 31.294 24.433

sociale lasten 0 0

pensioenopbouw 0 0

ontslagvergoedingen 0 0

uitkoop medewerkers 0 0

31.294 24.433

8.2 overige personeelskosten

woon-werkvergoeding 25 43

studiekosten 0 0

aanvullende WAO-verzekering -135 -104

voedsel, drank, genotmiddelen 130 77

Overige personeelskosten -2.838 -1.088

-2.818 -1.072

28.476 23.361

9 Beheerlasten: materiële lasten 2016 2015

9.1 huisvestingskosten

huur kantoorruimte 0 0

huur repetitieruimte 18.554 18.419

gas/water/elektra 1.696 345

schoonmaak/onderhoud 1.283 663

belastingen 342 337

overige 175 -536

22.050 19.228

2016 2015

9.2 kantoorkosten

kantoorbenodigdheden 166 808

kopieerkosten 44 591

portokosten 54 145

automatisering 871 1.285

fax-/telefoonkosten 2.095 2.145

vervoerskosten 0 569

administratiekosten 5.852 7.373

accountantskosten 

(incl. projectverklaringen) 4.550 5.320

contributies/abonnementen 0 1.425

verzekeringen 2.380 2.379

Afschrijving Debiteuren 0 0

overige 416 240

16.428 22.280

9.3 algemene publiciteitskosten

website 387 0

representatie 786 0

overige 0 0

1.173 0

9.4 afschrijvingen

verbouwing repetitieruimte 3.105 3.105

vrijval frictiekosten verbouwing -2.254 -2.254

kantoorapparatuur 208 208

instrumenten 672 1.480

1.731 2.539

41.382 44.047
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10 Activiteitenlasten: personeelslasten 2016 2015

10.1 artistieke leiding

salarissen 42.800 29.287

sociale lasten 6.203 4.677

pensioen 0 0

ontslagvergoeding / overig 0 0

49.003 33.964

10.2 productie en organisatie

salarissen 0 0

sociale lasten 0 0

publiciteitsmedewerker honorarium 9.984 6.696

productie leiding honorarium 26.299 23.803

overig 0 0

ontslagvergoedingen 0 0

36.283 30.499

10.3 honoraria

* dirigenten 11.403 15.151

* artistieke adviezen 0 0

* compositie-opdrachten 0   0

* docenten 0 0

11.403 15.151

10.4 uitvoerend personeel

uitkoopsommen musici 129.423 128.525

ontslagkosten overige musici 0 0

gastsolisten 4.626 0

134.049 128.525

10.5 ondersteunend personeel

techniek 3.800 700

3.800 700

234.538 208.839

11 Activiteitenlasten: materiële lasten 2016 2015

11.1 materieel voorbereiding

huur/aanschaf instrumenten 216 99

huur/aanschaf bladmuziek 5.483 7.861

vervoer/transportkosten 863 1.043

verblijfkosten 1.347 2.965

huur repetitieruimte 0 0

overige 44 840

7.953 12.808

11.2 materiële uitvoering

vervoer/transportkosten: 3.768 4.410

reis/verblijfkosten: 46.614 12.200

zaalhuur 0 0

licht, geluid 1.500 1.283

huur/aanschaf instrumenten 1.907 2.093

coproductiebijdrage 0 0

stagemanagement 2.945 0

inkoopkosten CD 265 435

overige 5.787 0

62.786 20.421

11.3 specifieke publiciteit

affiches/folders 864 284

reclame/publiciteit 6.222 1.642

advertenties 212 0

verspreidingskosten 255 208

7.553 2.134

78.292 35.363

12 Rentebaten en soortgelijke kosten

rentebaten en lasten 335 1.166
per saldo een bate 335 1.166

14/15 Buitengewone baten en lasten

vrijval te betalen vroegpensioen 0 12.439
per saldo een bate 0 12.439
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Kasstroomoverzicht

2016 2015

I. Kasstroomoverzicht uit operationele activiteiten

exploitatieresultaat -45.611 10.421

aanpassen voor:

- afschrijvingen materiële vaste activa 3.985 4.793

bruto kasstroom uit operationele activiteiten -41.626 15.214

mutatie vorderingen -29.893 76.239

mutatie voorzieningen 0 -12.439

mutatie langlopende schulden -2.254 -2.254

mutatie kortlopende schulden 9.512 -69.393

-22.635 -7.847

netto kasstroom uit operationele activiteiten -64.261 7.366

II. Kasstroom uit investeringsactiviteiten

investeringen materiële vaste activa 0 0

desinvesteringen materiële vaste activa 0 0
kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

III. Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen I-II+III -64.261 7.366

liquide middelen einde boekjaar 245.047 309.308

liquide middelen begin boekjaar 309.308 301.942

-64.261 7.366
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan

het bestuur van

Stichting Nieuw Ensemble

Grasweg 41 R

1031 HW Amsterdam

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Nieuw

Ensemble te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans

per 31 december 2016 en de exploitatierekening over 2016 met de toelichting, 

waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor

financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de  

jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven,

alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming

met het Handboek verantwoording subsidies Kunstenplan 2013-2016

van de Gemeente Amsterdam DMO afdeling Kunst en Cultuur. 

Tevens is het bestuur van de stichting verantwoordelijk voor de financiële

rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en

balansmutaties, alsmede voor een zodanige interne beheersing

als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving

van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van

materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening

op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in

overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-

standaarden, alsmede het controleprotocol verantwoording en controle van

periodieke subsidies van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam. 

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen

afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van 

controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.

De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant

toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's

dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van

fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de

accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het

opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het

opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking

te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Nieuw

Ensemble.
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Een controle omvat tevens het evalueren van de gebruikte grondslagen voor

financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria

en van de redelijkheid van de door het bestuur van Stichting Nieuw Ensemble

gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algemene beeld van de

jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende

en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nieuw Ensemble per 

31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met

het Handboek verantwoording subsidies Kunstenplan 2013-2016

Tevens verklaren wij dat de subsidie besteed is voor het doel en de 

activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften

van regelgevende instanties

Amsterdam,      28  maart 2017

NAHV Accountants B.V.

P.F. van Noort

Accountant-Administratieconsulent

Verder melden wij dat het bestuursverslag en de prestatieverantwoording, voor zover wij dat kunnen 

beoordelen, verenigbaar zijn met de jaarrekening.
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