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FINANCIEEL VERSLAG 



Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

1 RESULTAAT 

1.1 Vergelijkend overzicht 

Het resultaat na belastingen over 2021 bedraagt € 313.362 tegenover € 35.958 over 2020. De 
resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: 

2021 2020 Verschil 

Netto-omzet 8.235.009 100,0 7.046.980 100,0 1.188.029 
Exploitatiekosten 1.756.613 21,3 1.654.006 23,5 102.607 

Bruto-omzetresultaat 6.478.396 78,7 5.392.974 76,5 1.085.422 

Kosten 

Personeelskosten 2.847.301 34,6 2.798.215 39,7 49.086 
Afschrijvingen 34.214 0,4 23.322 0,3 10.892 
Overige bedrijfskosten 3.250.643 39,5 2.511.928 35,7 738.715 

6.132.158 74,5 5.333.465 75,7 798.693 

Bedrijfsresultaat 346.238 4,2 59.509 0,8 286.729 

Financiele baten en lasten -32.876 -0,4 -23.551 -0,3 -9.325 

Resultaat voor belastingen 313.362 3,8 35.958 0,5 277.404 

Belastingen 

Resultaat na belastingen 313.362 3,8 35.958 0,5 277.404 
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Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

1 INLEIDING 

Terugkijkend op het afgelopen jaar, zie ik 2021 vooral als een jaar van transitie: een jaar 
ts-aarin we het nodige hebben beeindigd, maar belangriiker, oak een jaar waarin we 'net 
veel een nieuw begin gemaakt hebben. Kortom. 2021 is voor ons het jaar dat het begin 
markeert van een grate transitie. 

Na Jaren van negatieve resultaten laeeft het Muziekgebouw de laatste twee Jaren afgesloter met 
een positief resultaat In 2020 bedroeg ciit resultaat 35.9513 en in 2021 bedraagt het resultaat 

313.362. De positieve resultaten in 2020 en 2021 zijn suede te danken aan de ontvangen steun 
vanuit de overheid vanwege COVID-19. 0 ok voor de komende jaren is een positief resultaat 
geprognosticeerd. Op 1 augustus 2021 ben ik (Edo Rielini) als Algemeen Directeur van het 
Muziekgebouw aangetreden. Op het moment aantreden, op 1 augustus 2021 bedroeg het 
negatief Eigen Vermogen van het Muziekgebouw ca. 2.9 mln. 

Dat de afgelopen periode in het taken staat van transitie valt oak te [nen in het ontwikkelplan 
Terbinden en verbreden' dat in november 2021 door de gemeenteraad van Eindhoven is 
vastgestelcL Op basis van dit ontwikkelplan is in totaal 3,5 mm. vanuit de Regio Deal aan ons 
toegezegd en heeft de gemeente besloten tot een kwijtschelding van achterstallige buur van ca. 

1,06 mm n in 2022. Daze financiele middelen dragen op positieve wijze bij aan bet vorm geven 
van de transitie die is ingezet 

Het Muziekgebouw ken en wil de top-voorziening zijn die zich verhoudt met de ambities van de 
Metropool regio Brainport Eindhoven. En tegelijkertijd wil het Muziekgebouw een voorbeeld 
zijn in het verbiriden van meats chappelijke aspecten die in sommige gevailen ogenschijnlijk 
tegenover elkaar steals. Muziek als wapen tegen polarisatie en Cultuur als verbinder door sociaal 
maamchappelijke geledingen been. Oak een forannuat voor ons is een Muziekgebouw creiren 
wear de culturele inhoud en het culturete ondernemerschap optimaal in balans zijn. Om deze 
reden hebben we onze missie geschreven random drie piners: 1) Ondernemende mentaliteit en 
efficiency, 2) verbinding er. 3) can innovatief karakter die aansluit met het DNA van daze regio. 

Verbietrivuti A 
OnderneTnen(i 

Op gestructureerde wijze bouw ik samen met onze betrokken collega's, aan een vernieuwde 
organisatie en aan de gezondmakng van ons Muziekgebouw. Dit in een goede samenwerking 
met verschillende partners in de regio. Ingezet worth op een goede samenwerIcing met het 
nieuwe collegebestuur en ik beb, suede danlmj de mogelijkheden die de Regio Deal otu biedt 
veal vertrouwen in de toekomst Een toekomst waarbij we de brecie samenleving verbinden met 
de concerten en evenementen die we (deals samen met de iinvoners) organiseren in ons 
Muziekgeb ouw. 

Edo Righini, 

Algemeen Directeur Muziekgebouw Eindhoven 
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Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na resultaatbestemming) 

ACTIVA 

Vaste activa 

31 december 2021 31 december 2020 

€ € € € 

Immateriele vaste activa (1) 

Licenties 21.461 14.496 

Materiele vaste activa (2) 

Inventaris 161.696 86.076 

Vlottende activa 

Voorraden (3) 92.814 23.575 

Vorderingen (4) 

Handelsdebiteuren 229.476 213.456 
Overige belastingen en premies sociale 
verzekeringen 85.541 128.026 
Overige vorderingen en overlopende 
activa 2.326.323 1.840.638 

2.641.340 2.182.120 

Liquide middelen (5) 2.232.424 4.095.624 

5.149.735 6.401.891 



31 december 2021 31 december 2020 

€ € € € 

45.378 
-2.659.480 

45.378 
-2.972.842 

-2.614.102 -2.927.464 

2.475.359 2.177.506 
19.618 116.147 

2.494.977 2.293.653 

258.436 

272.036 15.486 

1.523.050 2.913.730 

257.051 65.414 

3.216.723 3.782.636 

5.268.860 6.777.266 

5.149.735 6.401.891 

PASSIVA 

Eigen vermogen (6) 

Geplaatst kapitaal 
Overige reserves 

Voorzieningen CI) 

Groot onderhoud m.j.o.p. 
Reorganisatievoorziening 

Langlopende schulden (8) 

Kortlopende schulden (9) 

Aflossingsverplichtingen langlopende 
schulden 
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 
Overige belastingen en premies sociale 
verzekeringen 
Overige schulden en overlopende 
passiva 
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Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

2 WINST-EN-VERLIESREKENINGOVER 2021 

2021 2020 

Netto-omzet (10)  8.235.009 7.046.980 
Exploitatiekosten (11)  1.756.613 1.654.006 

Bruto-omzetresultaat 6.478.396 5.392.974 

Kosten 

Personeelskosten (12)  2.847.301 2.798.215 
Afschrijvingen (13)  34.214 23.322 
Huisvestingskosten (14)  2.877.884 2.206.176 
Kantoorkosten (15)  104.452 87.128 
Algemene kosten (16)  268.307 218.624 

6.132.158 5.333.465 

Bedrijfsresultaat 346.238 59.509 

Financiele baten en lasten (17)  -32.876 -23.551 

Resultaat voor belastingen 313.362 35.958 
Belastingen 

Resultaat na belastingen 313.362 35.958 
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Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

3 KASSTROOMOVERZICHT 2021 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

2021 2020 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Bedrijfsresultaat 346.238 59.509 
Aanpassingen voor: 
Afschrijvingen 34.214 23.322 
Mutatie voorzieningen 201.324 801.607 
Veranderingen in het werkkapitaal: 
Mutatie voorraden -69.239 53.420 
Mutatie vorderingen -459.220 -1.542.340 
Mutatie kortlopende schulden (exclusief 
kortlopend deel van de langlopende 
schulden) -1.764.956 2.073.795 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -1.711.639 1.469.313 

Betaalde interest -32.876 -23.551 

Kasstroom uit operationele activiteiten -1.744.515 1.445.762 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Investeringen in immateriele vaste activa -18.775 
Investeringen in materiele vaste activa -98.024 -98.526 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -116.799 -98.526 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Opgenomen leningen o/g 13.600 13.600 
Aflossing leningen o/g -15.486 -14.609 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.886 -1.009 

-1.863.200 1.346.227 

Samenstelling geldmiddelen 

2021 2020 

Geldmiddelen per 1 januari 4.095.624 2.749.397 

Mutatie liquide middelen -1.863.200 1.346.227 

Geldmiddelen per 31 december 2.232.424 4.095.624 
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Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMPEN 

Activiteiten 

De activiteiten van Muziekgebouw Eindhoven N.V. bestaan voornamelijk uit de exploitatie van het 
muziekgebouw,dit omvat het verzorgen van concerten (klassiek, pop of wereldmuziek) en het 
verhuren van zalen (inclusief hospitality en horeca). 

Continuiteit 

Het resultaat over 2021 bedraagt € 313.362. Het eigen vermogen van het Muziekgebouw bedraagt per 
31 december 2021 € 2.614.102 negatief. Hiernaast is een aantal risico's te onderkennen. 

Hieronder volgt een toelichting op deze verschillende onderdelen en de uitwerking van een 
risicoanalyse. 

- Exploitatieresultaat en liquiditeitspositie 
Na jaren van negatieve resultaten heeft het Muziekgebouw de laatste twee jaren afgesloten met een 
positief resultaat. In 2020 bedroeg dit resultaat € 35.958 en in 2021 bedraagt het resultaat € 313.362. 
De positieve resultaten in 2020 en 2021 zijn mede te danken aan de ontvangen steun vanuit de 
overheid vanwege covid19. Ook voor de komende jaren is een positief resultaat geprognosticeerd. 

In de afgelopen jaren zijn door Muziekgebouw en Gemeente stappen genomen om te komen tot 
scenario's op basis waarvan een duurzaam toekomstperspectief voor het Muziekgebouw realistisch zou 
zijn. Gemeente en Muziekgebouw zijn in intensief en constructief overleg gebleven om de toekomst 
veilig te stellen. In 2019 is onder leiding van de burgemeester van Eindhoven een zestal belangrijke 
stakeholders tot een propositie gekomen waarmee een belangrijke stap is gezet voor een structurele 
oplossing voor een vitaal en duurzaam gezond Muziekgebouw, in combinatie met Regiodealmiddelen. 
De partijen Provincie Noord Brabant, CBRE, het regionale bedrijfsleven vertegenwoordigd door VNO-
NCW Brabant Zeeland en Gemeente Eindhoven zijn overeengekomen dat zij hier ieder € 300.000,- aan 
bijdragen. In 2020 zijn partijen onverminderd voortgegaan op de positieve beweging welke ingezet en 
is een eerste bijdrage van € 1.000.000,- aan middelen uit de Regio Deal toegezegd t.b.v. het 
Muziekgebouw.Alles vanuit het perspectief van het oplossend vermogen om te komen tot een 
duurzame exploitatie voor Muziekgebouw, maar tevens met een brede maatschappelijke impact voor 
(binnen)stad en regio. 

Op 1 augustus 2021 is een nieuwe Algemeen Directeur benoemd; Edo Righini. Vanaf zijn aantreden is 
gewerkt aan een nieuw activiteiten -en ontwikkelplan "verbinden & verbreden" waarin de 
programmatische visie en groeiende verbinding met de stad naar de toekomst vertaald zijn, maar ook 
de functionele en ruimtelijke ontwikkelingen in perspectief zijn geschetst. Ook is sinds zijn aantreden 
een nieuw pad ingeslagen qua bedrijfsvoering. De nieuwe directie en het nieuwe MT opereren en 
prioriteren met een ondernemende focus waarbij verbinden en verbreden maar ook rendement en 
efficiency de hoofdprioriteiten zijn voor de komende jaren. Het Muziekgebouw heeft op basis van deze 
nieuwe insteek een ontwikkelplan opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad van Eindhoven. 
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Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

De gemeenteraad heeft dit ontwikkelplan, met als titel 'Verbinden en Verbreden (d.d. 15 oktober 
2021), op 30 november 2021 met een grote meerderheid vastgesteld. Het bestuur van Stichting 
Brainport heeft op basis van de Projectaanvraag met als basis het door de gemeenteraad vastgestelde 
ontwikkelplan besloten om een financiele bijdrage van € 2.465.000,- toe te kennen. Hiermee bedraagt 
de totale rijksbijdrage Regio Deal voor het Muziekgebouw € 3.465.000,-. 

Deze gelden worden ingezet voor het structurele herstel van de programmalij nen, marketing, 
professionalisering van het personeel en reorganisatie van interne afdelingen. Dit heeft in de eerste 
eerste vijf maanden van 2022 al positieve resultaten laten zien. 

Als gevolg van de meerjarige negatieve resultaten in de periode 2010 tot en met 2019 is de 
liquiditeitspositie van het Muziekgebouw verzwakt en wordt structureel een liquiditeitstekort 
geprognotiseerd voor wat betreft de niet geoormerkte liquide middelen (voornaamste deel liquide 
middelen - de geoormerkte liquide middelen - dient ter financiering van de voorziening groot 
onderhoud en zal bij continulteit en aanzuivering liquiditeitstekort niet anders worden aangewend). 
Hiermee is sprake van een situatie van materiele onzekerheid ten aanzien van de continditeit van het 
Muziekgebouw. Deze is daarmee al geruime tijd afhankelijk van de mogelijkheid en bereidwilligheid 
van subsidieverstrekkers en aandeelhouder (gemeente) om voor voldoende overbrugging (-alsmede 
basis) financiering zorg te dragen. 

Naast maatregelen ten behoeve van de exploitatie, is door corona ook liquiditeit een extra punt van 
focus. De liquiditeitspositie van Muziekgebouw was reeds kwetsbaar door het negatieve eigen 
vermogen. Door het uitblijven van ticketverkoop en horeca-omzet, bestonden de inkomsten in 2021 
voor 65% uit subsidies. 

- Eigen Vermogen 
Het eigen vermogen van het Muziekgebouw bedraagt per 31 december 2021 € 2.614.102 negatief. In dit 
kader is het belangrijk om te vermelden dat de gemeenteraad op 30 november 2021 heeft besloten om 
(op dat moment) achterstallige huur van € 1.055.888 kwijt te schelden in 2022 (op een nader te 
bepalen wijze). De kwijtschelding van de huur zal een sterk positief effect hebben op het negatieve 
eigen vermogen van het Muziekgebouw. Een concrete oplossing voor het gehele restant van het negatief 
eigen vermogen is (nog) niet gevonden. 

- Risicoanalyse 
Sinds de eerste uitbraak van covid-19 moest de directie uit veiligheidsoverwegingen besluiten de 
uitvoering van geplande concerten te stoppen. Nu ruim twee jaar verder moeten we constateren dat het 
Muziekgebouw in 2020 en 2021 slechts zeer beperkt haar deuren heeft kunnen openen voor publiek. 
Middels substantiele bijdragen van alle overheden is het Muziekgebouw in staat het boekjaar 2021 
positief af te sluiten, maar de onzekerheid voor 2022 en verder blijft. Daarom heeft de directie naast 
efficiency maatregelen in programmering, marketing en algemene bedrijfsvoering, helaas ook moeten 
besluiten om, alvorens te kunnen gaan bouwen aan een groeiende organisatie, eerst in formatie verder 
af te moeten slanken. Dit is gedaan door: 
- Het niet invullen van vrijgekomen formatieruimte, niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd. 
- Uitstel invulling nieuwe functies en geen uitbreiding huidige functies 
- Minder inzet van zzp'ers en payroll medewerkers. 
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Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

Energielasten: 
Het vaste energiecontract van Muziekgebouw Eindhoven eindigt op 1 juli 2022. De huidige extreme 
prijsstijgingen van energie-inkoop zorgen bij de huidige prijzen in de tweede helft van 2022 voor een 
niet begrote kostenstijging van ca. € 70.000,- voor gas (>4x huidig prijsniveau) en van ca. € 250.000,-
(>6x huidig prijsniveau) voor elektriciteit! Bij gelijkblijvende omstandigheden betekent dit voor de 
jaren 2023 en verder, een exogeen veroorzaakte, niet begrote kostenstijging van € 640.000,- op 
jaarbasis. 

Samenvattend: 
Gegeven al het vorenstaande is sprake van een situatie van materiele onzekerheid ten aanzien van de 
continufteit van het Muziekgebouw. Niets afdoend aan de inspanningsverplichting van het 
Muziekgebouw rekent het Muziekgebouw in continulteit op de verregaande bereidwilligheid vanuit de 
aandeelhouder (gemeente Eindhoven). Dit zowel ten aanzien van het bijdragen aan een oplossing van 
het negatieve eigen vermogen als de eventuele tekorten. 

Ten aanzien van de gevolgen van covid-19 is het Muziekgebouw naast de generieke landelijke 
overheidsmaatregelen ook afhankelijk van specifieke steunmaatregelen voor de culturele sector vanuit 
de landelijke, provinciale en lokale overheid, waaronder de eerder in deze continuiteitsparagraaf 
genoemde maatregelen. In welke mate het Muziekgebouw kan blijven rekenen op financiele 
overheidssteun en de mate waarin dit positieve impact heeft is nog niet bekend. 

Voorgaande dient niet te worden bezien in haar isolement, maar moet - nog steeds - worden 
meegenomen in de totale oplossing die moet leiden tot een duurzaam gezond Muziekgebouw. Deze 
totaaloplossing is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en commissarissen van het 
Muziekgebouw in samenwerking met en door ondersteuning van de gemeente Eindhoven. 

De jaarrekening van het Muziekgebouw per 31 december 2021 is gegeven al voorgaande overwegingen 
gebaseerd op het continulteitsbeginsel. 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 

Muziekgebouw Eindhoven N.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 17071113) is feitelijk gevestigd op 
de Jan van Lieshoutstraat 3 te Eindhoven. 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 
dat het bestuur van Muziekgebouw Eindhoven N.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en 
dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is 
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 
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Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Muziekgebouw 
Eindhoven N.V. en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Gemeente Eindhoven en de statutaire 
directie zijn als verbonden partij te kenmerken. 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de 
transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE °ESTE:LUNG VAN DEJAARREKENING 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 
en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die zijn uitgegeven door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en 
kostprijzen. 
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) 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. In de balans en 
winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting. 

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. 

Vergelij king met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast voor 
vergelijkingsdoeleinden. 

Leasing 

Operationele leasing 

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen 
die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden 
verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, 
rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-
en-verliesrekening over de looptijd van het contract. 



Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDER1NG VAN ACT1VA EN PASSIVA 

Immateriele vaste activa 

De immateriele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als 
de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) 
hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere 
waardevermindering, wordt verwezen naar paragraaf 'Bijzondere waardeverminderingen van vaste 
activa'. 

Materiele vaste activa 

Overige materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief 
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt 
de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde 
voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-
en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 

De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als 
die er niet is, wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter 
de gangbare biedprijs geldt als marktprijs. De in aftrek te brengen kosten bij het bepalen van de 
opbrengstwaarde zijn gebaseerd op de geschatte kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend 
aan de verkoop en nodig zijn om de verkoop te realiseren. 

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode of 
lagere opbrengstwaarde. 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. 
Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de 
voorraden. 

- 12 - 



Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

Vorderingen 

De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover 
nodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid. Alle vorderingen hebben een looptijd korter 
dan 1 jaar. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter 
dan twaalf maanden. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. 

Voorzieningen 

Algemeen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 
wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld materieel is. In dat geval wordt de contante 
waarde van de verwachte uitgaven gehanteerd. 

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is 
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 
vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 
Overige voorzieningen 

Reorganisatievoorziening 

Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt 
gevormd indien voor de groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. 

Voor reorganisaties waarvoor per balansdatum een plan is geformaliseerd, maar waarvoor pas na 
balansdatum hetzij de gerechtvaardigde verwachting is gewekt richting betrokken dat de reorganisatie 
zal worden uitgevoerd, hetzij is gestart met de implementatie van het reorganisatieplan, is geen 
voorziening opgenomen, maar is de informatie opgenomen in de overige gegevens onder de 
gebeurtenissen na balansdatum. De voorziening heeft een kortlopend karakter. 

Groot onderhoud m.j.o.p. 

De voorziening groot onderhoud m.j.o.p. wordt gevormd uit toegezegde bijdragen van de Gemeente 
Eindhoven conform een specifiek overeengekomen meerjarenonderhoudsplan en wordt zodoende niet 
via de winst-en-verliesrekening gevormd. De onttrekkingen betreffen onderhoudsuitgaven 2021 
conform het meerjarenonderhoudsplan. De voorziening heeft over het algemeen een kortlopend 
karakter. 
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Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reele waarde, 
vervolgwaardering is geamortiseerde kostprijs. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 
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GRONDSLAGEN VOOR DE REPALING VAN HET RESM.TAAT 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen kunnen al gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn. 

Omzetverantwoording 

Verkoop van goederen 

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's 
met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper. 

Verlenen van diensten 

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde 
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 
verrichten diensten. 

Netto-omzet 

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit kaartverkoop, zaalverhuur en subsidies, onder aftrek van over 
de omzet geheven belastingen. 

Onder de opbrengsten zijn voorts sponsoring, alsmede de opbrengsten uit verhuur en horeca 
opgenomen. 

Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht c.q. de subsidie 
betrekking op heeft. 

Exploitatiekosten 

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen directe en indirecte 
exploitatie kosten, waaronder programmeringskosten, publicatiekosten, inkoop van horeca en overige 
kosten. 

Kosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Personeelsbeloningen 

Algemeen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-
en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 
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Pensioenen 

Muziekgebouw Eindhoven N.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de 
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 
Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Het bedrag 
dat als pensioenvoorziening is opgenomen, is de beste schatting van de nog niet afgefinancierde 
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De 
uitvoering geschiedt door een bedrijfstakpensioenfonds. 

Muziekgebouw Eindhoven N.V. is aangesloten bij het pensioenfonds Zorg & Welzijn. Betreft hier een 
middelloonregeling. Het actuariele risico, inclusief het beleggingsrisico van het pensioenfonds ligt niet 
bij de werkgever. 

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 
toepassing en worden op verplichte basis premies aan pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen betaald door Muziekgebouw Eindhoven N.V. De premies worden 
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 

Ultimo 2021 bedraagt de dekkingsgraad van het pensioenfonds 106,6%. 

Afschrijvingen 

Materiele -en immateriele vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het 
beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen. 

Overheidssubsidies 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

Ontvangen vergoedingen in het kader van de 'tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van 
Werkgelegenheid'(NOW) zijn als negatieve post opgenomen onder de personeelskosten. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiele vaste activa worden in mindering gebracht op 
het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-
verliesrekening. 

Financiele baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief. 

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HETKASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito's met een looptijd 
langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte 
gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht 
getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACT! VA 

VASTE ACT! VA 

1. Immateriele vaste activa 

Boekwaarde per 1 januari 2021 

Licenties 

Verkrijgingsprijs 54.360 
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -39.864 

14.496 

Mutaties 
Investeringen 18.775 
Afschrijvingen -11.810 

6.965 

Boekwaarde per 31 december 2021 
Verkrijgingsprijs 73.135 
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -51.674 

21.461 

Afschrijvingspercentages 

Licenties 20 
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2. Materiele vaste activa 

Boekwaarde per 1 januari 2021 

Inventaris 

€ 

Aanschaffingswaarde 98.526 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -12.450 

86.076 

Mutaties 
Investeringen 98.024 
Afschrijvingen -22.404 

75.620 

Boekwaarde per 31 december 2021 
Aanschaffingswaarde 196.550 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -34.854 

Boekwaarde per 31 december 2021 161.696 

Afschrijvingspercentages 
% 

Inventaris 20 
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VLOTTENDE ACTIVA 

3. Voorraden 

Gereed product en handelsgoederen 

31-12-2021 31-12-2020 

Gereed product 92.814 23.575 

4. Vorderingen 

Handelsdebiteuren 

Debiteuren 229.476 213.456 

229.476 213.456 

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht. 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 

Omzetbelasting 85.541 128.026 

Overlopende activa 

Nog te factureren omzet 2.975 93.189 
Gemeente Eindhoven 1.937.070 1.341.460 
Stichting Cultuur Eindhoven 228.275 200.000 
Te ontvangen NOW-vergoedingen 98.871 64.842 
Vooruitbetaalde bedragen 51.513 98.956 
Overige vorderingen 7.619 42.191 

2.326.323 1.840.638 

5. Liquide middelen 

Rabobank 2.112.003 4.065.437 
Mollie 38.996 8.764 
Kas 81.425 21.380 
Gelden onderweg 43 

2.232.424 4.095.624 

Een bedrag ad € 38.996 staat niet ter vrije beschikking. 
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PASSIVA 

6. Eigen vermogen 

31-12-2021 31-12-2020 

Geplaatst kapitaal 

Geplaatst en volgestort zijn 1.000 gewone aandelen nominaal 
€ 45,38 45.378 45.378 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 226.900. Er hebben in het verslagjaar geen mutaties plaats 
gevonden. 

Overige reserves 

2021 2020 

Stand per 1 januari -2.972.842 -3.008.800 

-2.972.842 -3.008.800 
Resultaatbestemming boekjaar 313.362 35.958 

-2.659.480 -2.972.842 

Stand per 31 december -2.659.480 -2.972.842 

7. Voorzieningen 

31-12-2021 31-12-2020 

Overige voorzieningen 

Groot onderhoud m.j.o.p. 2.475.359 2.177.506 
Reorganisatievoorziening 19.618 116.147 

2.494.977 2.293.653 
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Stand per 31 
Stand per 1 december 
januari 2021 Dotatie Onttrekking 2021 

Groot onderhoud m.j.o.p. 2.177.507 714.944 -417.092 2.475.359 
Reorganisatievoorziening 116.147 -96.529 19.618 

2.293.654 714.944 -513.621 2.494.977 

Groot onderhoud m.j.o.p.: 
De voorziening groot onderhoud m.j.o.p. wordt gevormd uit toegezegde bijdragen van de Gemeente 
Eindhoven conform een specifiek overeengekomen meerjarenonderhoudsplan en wordt zodoende niet 
via de winst-en-verliesrekeninggevormd. De onttrekkingen betreffen onderhoudsuitgaven 2021 
conform het meerjarenonderhoudsplan. 

8. Langlopende schulden 

31-12-2021 31-12-2020 

Leningen o/g 258.436 

Leningen o/g 

Lening gemeente 10.836 
Lening gemeente Eindhoven 247.600 

258.436 

2021 2020 

Lening gemeente 

Stand per 1 januari 26.322 40.931 
Aflossing -15.486 -14.609 

Stand per 31 december 10.836 26.322 
Aflossingsverplichting komend boekjaar -10.836 -15.486 

Langlopend deel per 31 december 10.836 

De lening met de Gemeente Eindhoven betreft een 20-jarige lening op annuiteitenbasis. De rente 
bedraagt 6% per jaar. 
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Lening gemeente Eindhoven 

2021 2020 

Stand per 1 januari 247.600 234.000 
Bijgeschreven rente 13.600 13.600 

Stand per 31 december 261.200 247.600 
Aflossingsverplichting komend boekjaar -261.200 

Langlopend deel per 31 december 247.600 

De lening met de Gemeente Eindhoven betreft een lening met een maximale looptijd van 5 jaar (tot en 
met 6 juli 2022). De lening en de verschuldigde rente dient in een termijn afgelost te worden uiterlijk 5 
jaar na opname van de lening. De rente bedraagt 6,8% per jaar. 

9. Kortlopende schulden 

31-12-2021 31-12-2020 

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 

Leningen 272.036 15.486 

    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren 1.523.050 2.913.730 

In de crediteurenstand is een schuld aan de Gemeente Eindhoven van € 1.277.624 (2020: 
opgenomen. 

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 

€ 2.602.012) 

Loonheffing 52.003 60.481 
Pensioenen 7.007 4.933 
Naheffmg energiebelasting 2016 tm 2020 198.041 

257.051 65.414 
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Overlopende passiva 

31-12-2021 31-12-2020 

Vakantiegeld 74.452 77.797 
Vakantiedagen 111.763 136.766 
Vooruitontvangen bedragen 1.933.013 1.780.368 
Vooruitontvangen subsidies ( incl. bestemmingsfonds noodsteun 
Stichting Cultuur Eindhoven) 670.536 1.340.780 
Overige schulden 426.959 446.925 

3.216.723 3.782.636 

De post vooruitontvangen subsidies is als volgt opgebouwd: 
2021 2020 

Stichting Cultuur Eindhoven € 670.536 € 670.536 
Fonds Podiumkunsten € 558.536 
Provincie Noord-Brabant € 111.708 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 

Meerjarige financiele vorderingen 

Door de vennootschap wordt een onroerende zaak met ingang van 1 september 1992 verhuurd aan 
Philharmonie Zuidnederland. Deze overeenkomst eindigt per 1 september 2022, waarna er een 
mogelijkheid tot verlenging bestaat. 
De huurprijs bedraagt in 2021 (vanaf september 2021, na indexatie) op jaarbasis € 404.213. 

Cornpensabele (fiscale) verliezen 

Per 31-12-2020 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 1.195.473. 
De verliezen zijn onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. 

Als gevolg van onzekerheden over de mogelijkheden van het realiseren van toekomstige fiscale winsten, 
zijn de nog te verrekenen verliezen niet tot waardering gebracht. 

Meerjarige financiele verplichtingen 

Leaseverplichting en 

Door de vennootschap zijn huur en operational leaseverplichtingen aangegaan tot en met 2025, 
waarvan de verplichtingen bedragen€ 94.075. 
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Huurverplichtingen onroerende zaken 

Door de vennootschap is de onroerende zaak met ingang van 1 juli 1992 gehuurd van de gemeente 
Eindhoven. Deze overeenkomst eindigt per 31 maart 2032, waarna er een mogelijkheid tot verlenging 
bestaat. 
De huur prijs bedraagt in 2021 op jaarbasis € 1.844.974 (voor huurkorting, maar na indexatie per 
01-09-2021). 

Door de vennootschap worden kantoorruimten gehuurd van CBRE Global Investors B.V. De 
overeenkomst eindigde op 31 december 2022. 

De huurprijs bedraagt in 2021 (na indexatie) op jaarbasis € 93.828. 

Totaal te betalen: 
Binnen een jaar € 1.844.974 
Tussen een jaar en vijfjaar € 7.379.898 
Meer dan vijfjaar € 9.686.116 

Afnameverplichting leverancier 

Er geldt een voorwaardelijke terugbetalingsverplichting tot en met 1 mei 2024 voor ontvangen 
sponsorgelden ten bedrage van € 63.000. De onderneming heeft een afnameverplichting tot 1 mei 2024 
voor bieren en andere dranken bij deze leverancier. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt 
geldt een terugbetalingsverplichting. 
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6 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER2021 

10. Netto-omzet 

2021 2020 

€ € 

Subsidie 5.372.829 4.639.696 
Omzet 848.138 867.283 
Diverse opbrengsten 2.014.042 1.540.001 

8.235.009 7.046.980 

Subsidie Stichting Cultuur Eindhoven 4.656.810 4.565.321 
Overige incidentele subsidies 716.019 74.375 

5.372.829 4.639.696 
Kaartverkoop 617.385 680.539 
Zaalverhuur 230.753 186.744 

848.138 867.283 
Huur stichting PZN 400.830 392.395 
Horeca 144.400 160.622 
Horeca Meneer Frits 859.194 549.366 
Sponsoring 288.056 235.713 
Overige opbrengsten 321.562 201.905 

2.014.042 1.540.001 

8.235.009 7.046.980 

De subsidie van Stichting Cultuur Eindhoven is tot en met 2020 definitief vastgesteld. 

11. Exploitatiekosten 

Programmeringskosten 960.377 939.157 
Publicatiekosten 143.153 174.223 
Inkoop horeca 94.348 111.265 
Inkoop horeca Meneer Frits 342.297 237.561 
Overige kosten Meneer Frits 42.324 36.449 
Stemmen/onderhoud vleugels 13.184 10.435 
Beveiliging 160.930 144.916 

1.756.613 1.654.006 

12. Personeelskosten 

Lonen en salarissen 1.425.847 1.580.592 
Sociale lasten 291.087 303.130 
Pensioenlasten 188.798 194.227 
Overige personeelskosten 941.569 720.266 

2.847.301 2.798.215 
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Lonen en salarissen 

2021 2020 

Bruto lonen 1.688.899 1.999.256 
Ontvangen NOW-vergoedingen -260.133 -373.001 
Ontvangen loonkostensubsidies -2.919 -45.663 

1.425.847 1.580.592 

In de winst-en-verliesrekening is onder de post lonen en salarissen een subsidie uit hoofde van de 
tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) ten bedrage van 
€ 260.133 verantwoord. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het percentage omzetdaling in 
de meetperioden in 2021 ten opzichte van de referentieomzet in 2019. Het bedrag van 
€ 260.133 bestaat uit een bedrag van € 161.262 aan ontvangen voorschotten en een nog te ontvangen 
bedrag van € 98.871 gebaseerd op de werkelijke gerealiseerde omzetdaling. Het te ontvangen bedrag 
van € 98.871 is in de balans opgenomen onder de post overige vorderingen. De definitieve berekening 
en toekenning zijn nog onderhevig aan een accountantscontrole en vaststelling door het UWV. Omdat 
de subsidie nog niet definitief is vastgesteld is de verantwoording gebaseerd op een schatting op basis 
van de huidige interpretatie van de regelgeving. 
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Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen 

De leden van de raad van commissarissen zien af van een vergoeding. 
De bezoldiging aan commissarissen over het boekjaar is derhalve € 0. 

De specificatie van de bezoldiging van de directie over 2021 is als volgt: 

Naam: Wim Vringer 
Functie: Algemeen directeur 
Dienstverband: 
- Aard // Onbepaald 
- Uren/ parttime percentage //38/100 
- Periode 01-01-2021 tot en met 31-07-2021 

Bezoldiging: 
Bruto loon/salaris € 79.934 
Vakantiegeld € 5.690 
Eindejaarsuitkering 13/14e maand € 5.081 
Belastbarevergoedingen/bijtellingen N.v.t. 
Pensioenlasten (werkgeversdeel) € 14.839  
Totale bezoldiging (exclusief vergoeding bij vertrek) € 105.544 

Naam: Edo Righini 
Functie:Algemeen directeur 
Dienstverband: 
- Aard // Onbepaald 
- Uren/ parttime percentage // 38/100 
- Periode 01-08-2021 tot en met 31-12-2021 

Bezoldiging: 
Bruto loon/salaris € 46.737 
Vakantiegeld € 3.739 
Eindejaarsuitkering 13/14e maand N.v.t. 
Belastbare vergoedingen/bijtellingen € 1.438 
Pensioenlasten (werkgeversdeel) € 7.018  
Totale bezoldiging € 58.932 

Personeelsleden 

Bij de vennootschap waren in 2021 gemiddeld 43 FTE's (op basis van aantal SV dagen) werkzaam 
(2020: 43). Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland. 
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13. Afschrijvingen 

2021 2020 

Immateriele vaste activa 11.810 10.872 
Materiele vaste activa 22.404 12.450 

34.214 23.322 

Afschrijvingen immateriele vaste activa 

Licenties 11.810 10.872 

Afschrijvingen materiele vaste activa 

lnventaris 22.404 12.450 

Overige bedrijfskosten 

14. Huisvestingskosten 

Huur onroerende zaak 1.733.391 1.398.468 
Energie, belastingen en verzekeringen 366.843 313.685 
Beheer en facilitering 415.211 398.435 
Servicekosten Heuvel Galerie 33.724 30.149 
Huur kantoorruimte 130.674 65.439 
Naheffing energiebelasting 2016 tm 2020 198.041 

2.877.884 2.206.176 

Vanaf boekjaar 2021 is de betaalde energiebelasting opgenomen onder de post energie, belastingen en 
verzekeringen. 

15. Kantoorkosten 

Kantoorbehoeften 104.452 87.128 

16.Algemene kosten 

Accountantskosten 68.851 43.087 
Salarisadministratie 9.047 8.531 
Advieskosten 177.661 145.635 
Administratiekosten 2.767 1.968 
Overige algemene kosten 9.981 19.403 

268.307 218.624 

17. Financiele baten en lasten 

Rentelasten en soortgelijke kosten -32.876 -23.551 
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Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

2021 2020 

€ € 

Rente leningen gemeente Eindhoven -15.179 -16.056 
Rente en kosten bank -17.697 -7.495 

-32.876 -23.551 
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7 OVERIGE TOELICHTING 

Bestemming van de winst 2021 

De directie stelt voor om de winst over 2021 ad € 313.362 toe te voegen aan de overige reserves. 
Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening 
verwerkt. 

Ondertekening van de jaarrekening 

Eindhoven, 15 juni 2022 

Directie voor akkoord Raad van commissarissen voor aldcoord 

E. Righini R.A.H.M. Janssen 

H.M. Don 

R. Slaats 
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Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven 

OVERIGE GEGEVENS 

1 Statutaire regeling winstbestemming 

Op grond van artikel 21 van de statuten staat de winst ter beschikking van de Algemene Vergadering. 

2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De jaarrekening is voorzien van een controleverklaring door Govers Accountants. Deze verklaring vindt 
u achterin dit rapport. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Muziekgebouw Eindhoven N.V. 

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2021 

Ons oordeel met beperking 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten 

van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel met beperking' een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Muziekgebouw Eindhoven 

N.V. per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Muziekgebouw 

Eindhoven N.V. over 2021 uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven in de 

paragraaf 'De basis voor ons oordeel met beperking' in alle van materieel belang zijnde aspecten is 

opgesteld in overeenstemming met de voorschriften zoals opgenomen in de subsidiebeschikking van 

Stichting Cultuur Eindhoven d.d. 28 oktober 2020 en 22 december 2020 beide met kenmerk 

BAS/2124/005. Voorts zijn wij van oordeel dat, uitgezonderd de mogelijke effecten van de 

aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor ons oordeel met beperking', de gelden zijn 

besteed conform de taakstelling zoals deze is opgenomen in de subsidiebeschikking van Stichting 

Cultuur Eindhoven d.d. 28 oktober 2020 en 22 december 2020 beide met kenmerk BAS/2124/005. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de winst-en-verliesrekening over 2021;  

3. en de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel met beperking 

In de jaarrekening is als onderdeel van de netto-omzet een subsidiebate van de Stichting Cultuur 

Eindhoven verantwoord ter grootte van € 4.656.810. Als onderdeel van de subsidietoekenning is als 

voorwaarde gesteld dat conform artikel 8 lid 3 van de subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-

2024 kosten die gemaakt worden ten behoeve van horeca exploitatie of andere commerciële 

activiteiten los van de culturele activiteiten niet voor subsidie in aanmerking komen. In het kader van 

deze voorwaarde is door de directie een separaat exploitatieoverzicht van de horeca activiteiten 

opgesteld. Het is op dit moment echter nog niet duidelijk welke mogelijke financiële consequenties het 

exploitatieoverzicht voor de omvang van de verantwoorde subsidiebate kan hebben. Daarnaast is deze 

impact, als gevolg van het ontbreken van duidelijke kaders, niet betrouwbaar in te schatten. Wij hebben 

zodoende niet voldoende en geschikte controle-informatie kunnen verkrijgen omtrent de 

verantwoorde subsidiebate. Als gevolg daarvan hebben wij niet kunnen vaststellen of er eventueel 

correcties, leidend tot een lagere verantwoorde subsidiebate, noodzakelijk waren met betrekking tot 

de hiervoor genoemde subsidiebate. 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Daarnaast hebben wij onze controle uitgevoerd volgens hetgeen 

beschreven in de subsidiebeschikking van Stichting Cultuur Eindhoven d.d. 28 oktober 2020 en 22 
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december 2020 beide met kenmerk BAS/2124/005. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 

zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Muziekgebouw Eindhoven N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel met beperking. 

Materiële onzekerheid over de continuïteit 

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel ‘continuïteit’ in de toelichting op de pagina’s 8 tot en met 10 

van de jaarrekening, waarin uiteengezet is dat het Muziekgebouw Eindhoven N.V. een netto winst over 

2021 van € 313.362 heeft gerealiseerd en het eigen vermogen per 31 december 2021 € 2.614.102 

negatief is. Daarnaast zijn de gevolgen van het COVID-19 virus beschreven welke ook een negatieve 

invloed hebben op het Muziekgebouw Eindhoven N.V. De continuïteit van het Muziekgebouw 

Eindhoven N.V. is daarmee afhankelijk van de mogelijkheid en de bereidwilligheid van de 

subsidieverstrekkers en aandeelhouder om voor voldoende overbruggings- alsmede basisfinanciering 

zorg te dragen. Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals uiteengezet op de pagina’s 8 

tot en met 10 van de jaarrekening, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op 

grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van het 

Muziekgebouw Eindhoven N.V. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die 

bestaat uit: 

• het financieel verslag; 

• de overige gegevens. 

Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor 

ons oordeel met beperking' zijn wij op grond van onderstaande werkzaamheden van mening dat de 

andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de overige gegevens in overeenstemming met 

Titel 9 Boek 2 BW. 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de voorschriften zoals opgenomen in de 

subsidiebeschikking van Stichting Cultuur Eindhoven d.d. 28 oktober 2020 en 22 december 2020 beide 

met kenmerk BAS/2124/005. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 

voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 

kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de vennootschap. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, de subsidiebeschikking van Stichting Cultuur Eindhoven d.d. 28 oktober 2020 en 

22 december 2020 beide met kenmerk BAS/2124/005, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 

van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 

is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 

ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 

van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
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werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 

interne beheersing van de vennootschap; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 

het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 

bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 

van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 

op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 

zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar 

continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en 

timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 

gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Eindhoven, 15 juni 2022 

Govers Accountants/Adviseurs 
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