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FINANCIEEL VERSLAG



1                RESULTAAT

1.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat na belastingen over 2020 bedraagt € 35.958 tegenover negatief € 258.558 over 2019. De
resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2020

% €

2019

%

Verschil

€

Netto-omzet 7.046.980 100,0 9.929.316 100,0 -2.882.336
Exploitatiekosten 1.654.006 23,5 3.789.062 38,2 -2.135.056

Bruto-omzetresultaat 5.392.974 76,5 6.140.254 61,8 -747.280

Kosten

Personeelskosten 2.798.215 39,7 3.456.932 34,8 -658.717
Afschrijvingen 23.322 0,3 10.872 0,1 12.450
Overige bedrijfskosten 2.511.928 35,7 2.910.050 29,3 -398.122

 5.333.465 75,7 6.377.854 64,2 -1.044.389

Bedrijfsresultaat 59.509 0,8 -237.600 -2,4 297.109

Financiële baten en lasten -23.551 -0,3 -20.958 -0,2 -2.593

Resultaat voor belastingen 35.958 0,5 -258.558 -2,6 294.516

Belastingen - - - - -

Resultaat na belastingen 35.958 0,5 -258.558 -2,6 294.516
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa  (1)

Licenties 14.496 25.368

Materiële vaste activa  (2)

Inventaris 86.076 -

Vlottende activa

Voorraden  (3) 23.575 76.995

Vorderingen  (4)

Handelsdebiteuren 213.456 39.948
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 128.026 4.880
Overige vorderingen en overlopende
activa 1.840.638 594.952

2.182.120 639.780

Liquide middelen  (5) 4.086.860 2.749.397

 6.393.127 3.491.540
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (6)

Geplaatst kapitaal 45.378 45.378
Overige reserves -2.972.842 -3.008.800

-2.927.464 -2.963.422

Voorzieningen  (7)

Groot onderhoud - 27.562
Groot onderhoud m.j.o.p. 2.177.506 1.464.483
Reorganisatievoorziening 116.147 -

2.293.653 1.492.045

Langlopende schulden  (8) 258.436 260.323

Kortlopende schulden  (9)

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden 15.486 14.609
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 2.913.731 2.462.065
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 65.414 96.653
Overlopende passiva 3.773.871 2.129.267

6.768.502 4.702.594

 6.393.127 3.491.540
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

2020

€ €

2019

€ €

Netto-omzet  (10) 7.046.980 9.929.316
Exploitatiekosten  (11) 1.654.006 3.789.062

Bruto-omzetresultaat 5.392.974 6.140.254

Kosten

Personeelskosten  (12) 2.798.215 3.456.932
Afschrijvingen  (13) 23.322 10.872
Overige bedrijfskosten  (14) 2.511.928 2.910.050

5.333.465 6.377.854

Bedrijfsresultaat 59.509 -237.600

Financiële baten en lasten  (15) -23.551 -20.958

Resultaat voor belastingen 35.958 -258.558
Belastingen - -

Resultaat na belastingen 35.958 -258.558
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 59.509 -237.600
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 23.322 10.872
Mutatie voorzieningen 801.607 -591.185
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie voorraden 53.420 -1.566
Mutatie vorderingen -1.542.340 168.307
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 2.065.031 1.090.869

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.460.549 439.697

Ontvangen interest - 197
Betaalde interest -23.551 -21.155

-23.551 -20.958

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.436.998 418.739

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -98.526 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opgenomen leningen o/g 13.600 13.600
Aflossing leningen o/g -14.609 -13.782

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.009 -182

1.337.463 418.557

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 2.749.397 2.330.840

Mutatie liquide middelen 1.337.463 418.557

Geldmiddelen per 31 december 4.086.860 2.749.397
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

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).

Continuïteit

Het eigen vermogen van het Muziekgebouw bedraagt per 31 december 2020 € 2.927.464 negatief. Het
resultaat over 2020 bedraagt € 35.958.

Van 2010 tot en met 2019 heeft het Muziekgebouw te kampen gehad met negatieve resultaten.
Belangrijkste oorzaak voor deze negatieve resultaten is de stijging van autonome kosten en lagere subsidie-
inkomsten vanwege bezuinigingen, welke onvoldoende gedekt kunnen worden in de exploitatie van het
Muziekgebouw respectievelijk gecompenseerd kunnen worden uit nog meer derden-inkomsten.

Als gevolg van de meerjarige negatieve resultaten 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 continuïteit en aanzuivering liquiditeitstekort niet anders worden
aangewend). Hiermee is sprake van een situatie van materiële onzekerheid ten aanzien van de continuïteit
van het Muziekgebouw. Deze is daarmee al geruime tijd afhankelijk van de mogelijkheid en bereidwilligheid
van subsidieverstrekkers en aandeelhouder (gemeente) om voor voldoende overbruggings (-alsmede basis)
financiering zorg te dragen.

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 een complex proces is onder leiding van de burgemeester in 2019 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.

Deze propositie bestaat uit:

- De stakeholders hebben zich allen bereid getoond om hun bijdrage te leveren aan het gezamenlijk initiatief
om het Muziekgebouw duurzaam financieel gezond te maken. 
- Voor de jaren 2019 t/m 2021 wordt getracht een bedrag van € 2,2 mln. bij elkaar te brengen voor
exploitatie van het Muziekgebouw, het opstellen van een ontwikkelplan en een eerste uitvoering daarvan.
De partijen Provincie Noord Brabant, CBRE, het regionale bedrijfsleven vertegenwoordigd door VNO-NCW
Brabant Zeeland en Gemeente Eindhoven dragen hier ieder € 300.000,- aan bij. Met dit bedrag is een eerste
aanvraag Regiodeal gedaan voor een bedrag van € 1 mln. 

Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 7 -

___________________________________________________________________________________________________________



- De gezamenlijke partijen spreken af dat de plannen die worden opgesteld een structurele oplossing vanaf
2022 voor het jaarlijkse tekort van het Muziekgebouw van € 600.000,- per jaar moeten bevatten. Uiterlijk in
maart 2021 is het Ontwikkelplan voor het Muziekgebouw gereed. Hierbij zal niet enkel gekeken worden naar
het te faciliteren programma in het Muziekgebouw maar wordt stadsbreed bekeken wat nodig en gewenst is
op het gebied van muziek. 
- CBRE heeft hiernaast een huurkorting in de vorm van een investeringsbijdrage onder voorwaarden
toegezegd voor een bedrag van € 450.000,- excl. BTW.
- In het ontwikkelplan zal ook een financiële paragraaf worden opgenomen met een voorgestelde aanvraag
van de dan resterende gelden Regiodeal (in totaal is € 3,5 mln. vanuit de Regiodeal beschikbaar).

De documenten waarin bovenstaande afspraken met betrekking tot het verkrijgen van € 1,2 mln. voor het
Muziekgebouw over de periode 2019, 2020 en 2021 zijn uitgewerkt en vastgelegd zijn in januari 2020 door
genoemde stakeholders ondertekend en ook is er een positief besluit over de toekenning van € 1 mln. euro
Regiodealgelden ontvangen. 

Een concrete oplossing van het negatief eigen vermogen is (nog) geen onderdeel van de afspraken. 

Sinds januari 2020 zijn partijen onverminderd voortgegaan op de positieve beweging welke is ingezet.
Expertise is ingezet om te komen tot een Ontwikkelplan waarin de programmatische visie en groeiende
verbinding met de stad naar de toekomst vertaald worden, maar ook functionele en ruimtelijke
ontwikkelperspectieven zijn geschetst. 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. Dit Ontwikkelplan is medio maart 2021 aangeboden aan het college van
burgemeester en wethouders en naar verwachting zal voor de zomer meer duidelijk worden over het
vervolg en de verdere uitwerking. 

Naast de inspanningen om te komen tot een structureel duurzame exploitatie, dient de impact van covid-19
benoemd te worden in het kader van de continuïteit. 

Op 11 maart 2020 moest de directie als gevolg van covid-19 uit veiligheidsoverwegingen besluiten de
uitvoering van geplande concerten per die datum te stoppen. Ruim een jaar verder moeten we constateren
dat we in 2020 slechts zeer beperkt onze deuren hebben kunnen openen voor publiek. Inkomsten van
tickets en horeca bedragen ca. 30% respectievelijk 40% van een regulier jaar. 

Middels substantiële bijdragen van alle overheden is het Muziekgebouw in staat het boekjaar toch positief af
te sluiten, maar de onzekerheid voor 2021 en verder blijft groot. 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 MGE 3.0 organisatie, eerst in formatie verder af te
moeten slanken. Dit is gedaan door:
(opsomming gaat op de volgende pagina verder)
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- Het niet invullen van vrijgekomen formatieruimte, niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd.
- Uitstel invulling nieuwe functies en geen uitbreiding huidige functies.
- Vervallen functies organisatie MGE 3.0 en afslanking waar mogelijk.
- Minder inzet van zzp'ers en payroll medewerkers.

Naast maatregelen ten behoeve van de exploitatie, is door corona ook liquiditeit een extra punt van focus.
Zoals gezegd was de liquiditeitspositie van Muziekgebouw reeds kwetsbaar door het hoge negatieve eigen
vermogen. Door het uitblijven van ticketverkoop en horeca-omzet, bestaan inkomsten heden voornamelijk
uit subsidie. De huidige opschorting en mogelijke kwijtschelding van het huurbedrag voor Muziekgebouw,
evenals voor andere culturele instellingen in Eindhoven, blijft onderwerp van gesprek. De huur van het
Muziekgebouw bedraagt ca. € 2 mln. over 2020.

Naast nemen van maatregelen intern en het benutten van steunregelingen heeft het Muziekgebouw in 2020
verschillende scenario's uitgewerkt en getest om optimaal te kunnen exploiteren binnen de 1,5 meter
maatschappij. Wat is fysiek mogelijk aan activiteiten binnen en buiten het Muziekgebouw met een maximale
publiekscapaciteit. Wat zijn kansen en risico's. In deze afwegingen zijn nieuwe of voort te zetten
overheidsmaatregelen leidend. Op moment van schrijven geeft de routekaart van de overheid een
mogelijkheid per eind mei, maar dit is nog niet zeker en zegt ook nog niets over de publieksaantallen die
Muziekgebouw zou mogen ontvangen. 

Samenvattend
Gegeven al het vorenstaande en niets afdoend aan de inspanningsverplichting van het Muziekgebouw
rekent het Muziekgebouw in continuïteit op de verregaande bereidwilligheid vanuit de aandeelhouder 
(gemeente Eindhoven). Dit zowel ten aanzien van een oplossing van het negatieve eigen vermogen als de
jaarlijkse 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 continuïteitsparagraaf genoemde
maatregelen. In welke mate het Muziekgebouw kan blijven rekenen op financiële 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 2020 is gegeven al voorgaande overwegingen
gebaseerd op het continuïteitsbeginsel. 

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.
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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.

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 OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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.

Vergelijking 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.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van 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'.

Materiële vaste activa

Overige materiële 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. 

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.

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.
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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 ontvangen bijdragen van de Gemeente
Eindhoven conform een specifiek overeengekomen meerjarenonderhoudsplan en wordt zodoende niet via
de winst-en-verliesrekening gevormd. De onttrekkingen betreffen onderhoudsuitgaven 2020 conform het
meerjarenonderhoudsplan. De voorziening heeft over het algemeen een kortlopend karakter.

Langlopende schulden

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

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.
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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.

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 actuariële 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 2020 bedraagt de dekkingsgraad van het pensioenfonds 88,3%.

Afschrijvingen

Materiële -en immateriële 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 materiële 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 materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
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Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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

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 HET KASSTROOMOVERZICHT

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 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Licenties

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Verkrijgingsprijs 54.360
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -28.992

25.368

Mutaties 
Afschrijvingen -10.872

Boekwaarde per 31 december 2020
Verkrijgingsprijs 54.360
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -39.864

14.496

Afschrijvingspercentages
%

Licenties  20
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2. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 255.615
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -255.615

-

Mutaties 
Investeringen 98.526
Desinvesteringen -255.615
Afschrijving desinvesteringen 255.615
Afschrijvingen -12.450

86.076

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 98.526
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -12.450

86.076

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20
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VLOTTENDE ACTIVA

3. Voorraden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Gereed product en handelsgoederen

Gereed product 23.575 76.995

4. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren 213.456 39.948

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 128.026 4.880

Overlopende activa

Nog te factureren omzet 93.189 179.269
Gemeente Eindhoven 1.341.460 100.000
Stichting Cultuur Eindhoven 200.000 200.000
Te ontvangen NOW-vergoedingen 64.842 -
Vooruitbetaalde bedragen 98.956 104.515
Overige vorderingen 42.191 11.168

1.840.638 594.952

5. Liquide middelen

Rabobank 4.065.437 2.686.235
Kas 21.380 63.162
Gelden onderweg 43 -

4.086.860 2.749.397

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.
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PASSIVA

6. Eigen vermogen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

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.

2020

€

2019

€

Overige reserves

Stand per 1 januari -3.008.800 -2.750.242
Resultaatbestemming boekjaar 35.958 -258.558

Stand per 31 december -2.972.842 -3.008.800

7. Voorzieningen

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overige voorzieningen

Groot onderhoud - 27.562
Groot onderhoud m.j.o.p. 2.177.506 1.464.483
Reorganisatievoorziening 116.147 -

2.293.653 1.492.045
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Stand per 1
januari 2020

€

Dotatie

€

Onttrekking

€

Stand per 31
december

2020

€

Groot onderhoud 27.561 - -27.561 -
Groot onderhoud m.j.o.p. 1.464.484 1.341.460 -628.438 2.177.506
Reorganisatievoorziening - 116.147 - 116.147

1.492.045 1.457.607 -655.999 2.293.653

Groot onderhoud:
De voorziening groot onderhoud betreft een voorziening voor de volgende zaken:
- klachtenonderhoud aan de onroerende zaak, Jan van Lieshoutstraat 3 te Eindhoven;
- onderhoud ICT;
- onderhoud kantoorinventaris;
- onderhoud horeca Meneer Frits

Groot onderhoud m.j.o.p.:
De voorziening groot onderhoud m.j.o.p. wordt gevormd uit ontvangen bijdragen van de Gemeente
Eindhoven conform een specifiek overeengekomen meerjarenonderhoudsplan en wordt zodoende niet via
de winst-en-verliesrekening gevormd. De onttrekkingen betreffen onderhoudsuitgaven 2020 conform het
meerjarenonderhoudsplan.

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

8. Langlopende schulden

Leningen o/g 258.436 260.323
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Leningen o/g

Lening gemeente 10.836 26.323
Lening gemeente Eindhoven 247.600 234.000

258.436 260.323

2020

€

2019

€

Lening gemeente

Stand per 1 januari 40.931 54.714
Aflossing -14.609 -13.782

Stand per 31 december 26.322 40.932
Aflossingsverplichting komend boekjaar -15.486 -14.609

Langlopend deel per 31 december 10.836 26.323

De lening met de Gemeente Eindhoven betreft een 20-jarige lening op annuïteitenbasis. De rente bedraagt
6% per jaar.
Van het restant van de lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 0 een looptijd langer dan vijf
jaar.

Lening gemeente Eindhoven

Stand per 1 januari 234.000 220.400
Bijgeschreven rente 13.600 13.600

Stand per 31 december 247.600 234.000

Langlopend deel per 31 december 247.600 234.000

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 één termijn afgelost te worden uiterlijk 5 jaar na
opname van de lening. De rente bedraagt 6,8% per jaar.
Van het restant van de lening per 31 december 2020 heeft een bedrag van € 0 een looptijd langer dan vijf
jaar.
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9. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Leningen 15.486 14.609

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 2.913.731 2.462.065

In de crediteurenstand is een schuld aan de Gemeente Eindhoven van € 2.602.012 (2019: € 1.601.897)
opgenomen.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 60.481 91.645
Pensioenen 4.933 5.008

65.414 96.653

Overlopende passiva

Vakantiegeld 77.797 75.360
Vakantiedagen 136.766 124.865
Vooruitontvangen bedragen 1.780.368 1.592.772
Vooruitontvangen subsidies (incl. bestemmingsfonds noodsteun
Stichting Cultuur Eindhoven) 1.340.780 -
Overige schulden 438.160 336.270

3.773.871 2.129.267

De post vooruitontvangen subsidies is als volgt opgebouwd:

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

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële 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 2020 (vanaf september 2020, na indexatie) op jaarbasis € 399.138.
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Compensabele (fiscale) verliezen

Per 31-12-2019  bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 454.271.
De verliezen kunnen binnen een termijn van negen jaar worden verrekend met toekomstige winsten.
Verliezen uit het jaar 2020 kunnen over een periode van 6 jaar worden verrekend.

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 financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

Door de vennootschap zijn huur en operational leaseverplichtingen aangegaan tot en met 2025, waarvan de
verplichtingen bedragen € 77.091.

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 2020 op jaarbasis € 1.798.468 (voor huurkorting, maar na indexatie per
01-09-2020).

Door de vennootschap worden kantoorruimten gehuurd van CBRE Global Investors B.V. De overeenkomst
eindigde op 30 juni 2020. De overeenkomst wordt zonder opzegging iedere keer verlengd met een periode
van 3 maanden.

De huurprijs bedraagt in 2020 (na indexatie) op jaarbasis € 104.854.

Totaal te betalen:   
Binnen één jaar                                              €   1.845.264
Tussen een jaar en vijf jaar                           €   7.287.228
Meer dan vijf jaar                                           € 11.386.294
    

Afnameverplichting leverancier

Er geldt een voorwaardelijke terugbetalingsverplichting tot en met 1 mei 2024 voor ontvangen
sponsorgelden ten bedrage van € 84.000. 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 OVER 2020

2020

€

2019

€

10. Netto-omzet

Subsidie 4.639.696 4.627.805
Omzet 867.283 2.422.740
Diverse opbrengsten 1.540.001 2.878.771

7.046.980 9.929.316

Subsidie Gemeente Eindhoven 4.565.321 4.475.805
Overige incidentele subsidies 74.375 152.000

4.639.696 4.627.805
Kaartverkoop 680.539 2.120.580
Zaalverhuur 186.744 302.160

867.283 2.422.740
Huur stichting PZN 392.395 384.665
Horeca 160.622 676.624
Horeca Meneer Frits 549.366 992.758
Sponsoring 235.713 311.867
Overige opbrengsten 201.905 512.857

1.540.001 2.878.771

7.046.980 9.929.316

De subsidie van de Gemeente Eindhoven is tot en met 2019 definitief vastgesteld.

11. Exploitatiekosten

Programmeringskosten 939.157 2.490.229
Publicatiekosten 174.223 346.233
Inkoop horeca 111.265 301.756
Inkoop horeca Meneer Frits 237.561 382.756
Overige kosten Meneer Frits 36.449 41.048
Stemmen/onderhoud vleugels 10.435 20.589
Beveiliging 144.916 206.451

1.654.006 3.789.062

12. Personeelskosten

Lonen en salarissen 1.580.592 1.683.496
Sociale lasten 303.130 327.900
Pensioenlasten 194.227 196.016
Overige personeelskosten 720.266 1.249.520

2.798.215 3.456.932
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2020

€

2019

€

Lonen en salarissen

Bruto lonen 1.999.256 1.688.033
Ontvangen NOW-vergoedingen -373.001 -
Ontvangen loonkostensubsidies -45.663 -4.537

1.580.592 1.683.496

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 
€ 373.001 verantwoord. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het percentage omzetdaling in de
meetperioden in 2020 ten opzichte van de referentieomzet in 2019. Het bedrag van 
€ 373.001 bestaat uit een bedrag van € 308.159 aan ontvangen voorschotten en een nog te ontvangen
bedrag van € 64.842 gebaseerd op de werkelijke gerealiseerde omzetdaling. Het te ontvangen bedrag van
€ 64.842 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.

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

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

Conform art 383. van het Tweede Burgerlijk Wetboek zal de beloning van de bestuurder niet worden
toegelicht.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2020 gemiddeld 43 FTE's (op basis van aantal SV dagen) werkzaam (2019: 44).
Er zijn geen medewerkers werkzaam in het buitenland.

13. Afschrijvingen

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Licenties 10.872 10.872

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 12.450 -

14. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 2.206.176 2.605.278
Kantoorkosten 87.128 149.294
Algemene kosten 218.624 155.478

2.511.928 2.910.050
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2020

€

2019

€

Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak 1.398.468 1.660.199
Energie, belastingen en verzekeringen 313.685 364.453
Beheer en facilitering 398.435 433.578
Servicekosten Heuvel Galerie 30.149 32.692
Huur kantoorruimte 65.439 114.356

2.206.176 2.605.278

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 87.128 149.294

Algemene kosten

Accountantskosten 43.087 38.469
Salarisadministratie 8.531 8.297
Advieskosten 145.635 82.724
Administratiekosten 1.968 5.358
Overige algemene kosten 19.403 20.630

218.624 155.478

15. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Diverse rentebaten - 197

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen gemeente Eindhoven -16.056 -13.600
Rente en kosten bank -7.495 -7.555

-23.551 -21.155

Muziekgebouw Eindhoven N.V. te Eindhoven
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 26 -

___________________________________________________________________________________________________________



7                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2020

De directie stelt voor om de winst over 2020 ad € 35.958 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, 19 mei 2021

Directie voor akkoord Raad van commissarissen voor akkoord

W.A.J.M. Vringer J.J. de Jong

 R.A.H.M. Janssen

 G.R.C. Dierick

 H.M. Don
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OVERIGE GEGEVENS



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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