
Stichting Nineties Productions

Gevestigd te Amsterdam

Jaarrekening 2020

pba01
Vanhier accountants

pba01
Paraaf PBA



 

Inhoudsopgave Pagina

A Balans per 31 december 2020 2

B Staat van baten en lasten 3

C Toelichting algemeen 4

D Toelichting Balans 5

  

E Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 6

F Toelichting subsidies 7

G Toelichting op afwijking begroting en gerealiseerde resultaten 8

H Toelichting op de balans 9

I Toelichting op de balans (vervolg) 10

J Toelichting op de staat van baten en lasten 11

K Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg) 12

L Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg) 13

M Samenstelling van het bestuur 14

N Vaststelling financieel verslag over het boekjaar 2020 15

O Overige gegevens: Verantwoordingsformulier Subsidie "Instellingen in zwaar weer" Gemeente Amsterdam 16

P Overige gegegens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 17

Stichting Nineties Productions- Van Baerlestraat 78 1071 BB Amsterdam - Kvk nr. 59814179
1 / 15

pba01
Vanhier accountants

pba01
Paraaf PBA



A Balans per 31 december 2020
Na resultaatbestemming

Activa 31-12-2020 31-12-2019

I Immateriële vaste activa 0 0

II Materiële vaste activa 1.302 0

III Financiële vaste activa 0 0

Totale Vaste Activa 1.302 0

I Voorraden 0 0

II Vorderingen 58.405 50.848

III Liquide middelen 77.472 802

Totale vlottende activa 135.877 51.650

Totaal Activa 137.179 51.650

Passiva

I Algemene reserve 8.990 8.990

II Bestemmingsreserves 59.948 9.221

III Bestemmingsfondsen 0 0

Totaal Eigen vermogen 68.938 18.211

Totale Voorzieningen 0 0

Totale Langlopende schulden 0 0

Totale Kortlopende schulden 68.241 33.439

Totaal Passiva 137.179 51.650
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B Staat van baten en lasten
Boekjaar 2020 Begroting Boekjaar 2019

Baten 2020

I Directe opbrengsten

Publieksinkomsten 52.944 30.500 67.590

Sponsorinkomsten 0 0 500

Overige Inkomsten 41.650 45.000 83.471

94.594 75.500 151.561

II Indirecte opbrengsten 0 0 0

Totale Opbrengsten 94.594 75.500 151.561

I Bijdrage AFK Kunstenplan 61.223 60.677 60.677

II Overige subsidies gemeente Amsterdam 0 0 0

III Overige subsidies uit publieke middelen

Structureel 0 0 0

Incidenteel 144.467 0 67.560

144.467 0 67.560

IV Bijdragen uit private middelen 70.000 0 31.800

Totale Publieke en Private middelen 275.690 60.677 160.037

Totale Baten 370.284 136.177 311.598

Lasten

1. Beheerlasten personeel 26.429 23.394 23.394

2. Beheerlasten materieel 17.650 8.292 10.208

3 Totale Beheerlasten 44.079 31.686 33.602

3. Activiteitenlasten personeel 215.244 50.000 179.050

4. Activiteitenlasten materieel 60.227 54.491 106.820

Totale Activiteitenlasten 275.471 104.491 285.870

Totale lasten 319.550 136.177 319.472

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 50.734 0 -7.874

Saldo rentebaten/-lasten -7 0 -91

Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

Exploitatieresultaat 50.727 0 -7.965

Dotatie/onttrekking algemene reserve 0 0 2.500

Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve 50.727 0 -10.465

Dotatie/onttrekking bestemmingsfonds 0 0 0

Exploitatieresultaat na 0 0 0

resultaatbestemming 0

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het voorstel omtrent de bestemming van 

het resultaat reeds in de jaarrekening verwerkt.
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C Toelichting algemeen

Aard der activiteiten

De stichting heeft ten doel:

de ontwikkeling en realisatie van interdisciplinaire en internationale uitvoeringen in de theaterpraktijk; het concept theater

breder en open benaderen, zodat een nieuw en jong publiek bereikt kan worden en het verrichten van al hetgeen met het

vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting is op 20 januari 2014 voor onbepaalde tijd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

onder nummer 59814179 De stichting is statutair gevestigd op de van Baerlestraat 78-2  1071 BB te Amsterdam.

Valuta

Alle vermelde bedragen in de jaarrekening zijn in hele euro's.

Boekjaar

Volgens de statuten van de stichting is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is gebaseerd op historische kostprijs conform de richtlijn voor de

jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven ". Voor zover niet anders aangegeven,

zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Beginbalans

Als uitgangspunt van de administratie is genomen de jaarrekening 2019 met daarin de balans 

per 31 december 2019. 

Jaarrekening

De jaarrekening 2019 is op 31-05-2020 door het bestuur vastgesteld.

Wet normering  topinkomens (WNT)

De dagelijkse leiding van de stichting wordt gevoerd door het bestuur. 

De salarissen zijn ver onder de WNT norm. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Er zijn in het boekjaar geen ontslaguitkeringen aan functionarissen betaald die op grond van de WNT 

dienen te worden gerapporteerd.

Gebeurtenissen na Balansdatum

De stichting heeft hinder van de Corona maatregelen welke in 2021 van kracht zijn. De stichting zal voor de 

kunstenperiode 21-24 structurele subsidie van het AFK en FPK ontvangen. De structurele subsidie van het 

AFK zal € 406.800,- bedragen en de FPK subsidie zal € 803.120,- bedragen. Het bestuur is derhalve van 

mening dat de continuïteit gewaarborgd is.  
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D Toelichting Balans

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen

en indien van toepassing met bijzondere waarde verminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs,

rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf van datum ingebruikneming met een vast 

percentage van 20%.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk  

geachte voorziening wegens het risico van het niet realiseren van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Eigen vermogen

Het totale eigen vermogen van de stichting is ultimo 2020 € 68.938,-

Het bestuur is van mening dat de continuïteit gewaarborgd is.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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E Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Begroting

De werkelijke cijfers zijn vergeleken met de meerjarenbegroting 2019 tm 2020 die aan het

AFK is verstuurd. Op de begroting zelf is geen accountantscontrole toegepast.

Omzet/baten

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde 

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke

 en van over de omzet geheven belastingen. Subsidies worden als bate verantwoord 

in de exploitatierekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, 

of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 

waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop 

zij betrekking hebben.

Activiteitenlasten

De activiteitenlasten worden opgenomen voor de direct daaraan bestede kosten, 

alsmede de salariskosten van eigen personeel op basis van hun geschatte tijdsbesteding aan 

activiteiten.

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn gerealiseerd.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis

van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen

onder de afschrijvingen. Eventuele boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht 

op investeringen.

Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve 

Het saldo van de bestemmingsreserve per 31-12-2019 a € 9.221,- is gebruikt voor de herneming van Merkel,

de voorstelling Underpressure en de kosten voor de aanvraag van de komende kunstenperiode. 

Per 31-12-2020 bedraagt de bestemmingsreserve € 59.948,-. Dit geld is gereserveerd voor het project Stoffige Stukken, 

Billy the Kid in Shanghai, de plug and play activiteiten en de gevolgen van COVID-19 maatregelen.
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F Toelichting subsidies

Structureel

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Door het AFK is voor de periode 2019-2020 een subsidie toegekend van € 121.354,- in de brief van

3 december 2018 met referentie 2018.0610.T.01.

De gehele bijdrage over 2020 a € 61.223.- is opgenomen in de staat van baten en lasten. De subsidie wordt in 

2021 afgerekend.

Incidenteel

Amsterdams Fonds voor de Kunst

Voor de voorstelling Memento Mori is door het Amsterdam Fonds voor de Kunst een subsidie toegekend van €30.000,-

De subsidie is in 2020 in zijn geheel opgenomen in de staat van baten en lasten. De subsidie wordt in 2021 afgerekend. 

Referentie: Getekende uitvoeringsovereenkomst gedateerd op 18-05-2020.

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten heeft in de beschikking van 7 april 2020 een subsidie toegekend van € 57.500,- 

voor de voorstelling Memento Mori. De subsidie is in 2020 in zijn geheel opgenomen in de staat van baten en lasten.

De subsidie wordt in 2021 afgerekend. Referentie: 164951305/HON/6-4-2020.

Fonds21

Fonds21 heeft in de toekenningsbrief van 16 april 2020 een subsidie toegekend van €40.000,- voor de voorstelling Memento Mori. 

De subsidie is in 2020 in zijn geheel opgenomen in de staat van baten en lasten. De subsidie wordt in 2021 afgerekend. 

Referentie: Toekenningsbrief gedateerd op 16 april 2020 met referentie 201910662.

Prins Bernard Cultuurfonds

Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft in de toekenning van 29 november 2019 een subsidie toegekend van €20.000,-

voor de voorstelling Memento Mori. De subsidie is in 2020 in zijn geheel opgenomen in de staat van baten en lasten.  

De subsidie wordt in 2021 afgerekend. Referentie: 40029765/MYG/SAK.

Stichting Melanie

Stichting Melanie heeft voor de voorstelling Memento Mori een subsidie toegekend van €10.000,-.

De subsidie is in 2020 in zijn geheel opgenomen in de staat van baten lasten en hoeft niet te worden afgerekend. 

Subsidie "Instellingen in zwaar weer" Gemeente Amsterdam

Er is door de gemeente een incidentele bijdrage verstrekt ad €71.959. Hiervan is €56.967,- opgenomen in de staat van baten en

lasten. De Subsidie wordt in 2021 verantwoord en afgerekend. Referentie: Brief verlening subsidie met kenmerk SBA-028119.
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G Toelichting op afwijking begroting en gerealiseerde resultaten

Directe opbrengsten

Subsidies uit publieke middelen

Subsidies en bijdrage uit private middelen

Beheerslasten Personeel 

Beheerslasten Materieel 

Activiteitenlasten Personeel    

Activiteitenlasten Materieel

Instrumenten

De activiteitenlasten materieel zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral door de technische investering die 

gedaan is voor Memento Mori, een online voorstelling vraagt om een andere theater techniek. De repetitie kosten 

daarentegen zijn lager uitgevallen, er werd digitaal vanuit huis gerepeteerd.

Het bedrag voor de instrumenten is lager dan begroot en realisatie in 2019. Dit komt doordat de Plug&Play activiteiten 

sinds maart 2020 niet meer mogelijk waren.

De subsidies uit publieke middelen zijn hoger uitgevallen dan begroot. Doordat er in de begroting geen rekening gehouden 

is met de subsidies welke zijn toegekend voor de voorstelling Memento Mori. Daarnaast heeft de stichting een eenmale 

subsidie van de gemeente Amsterdam ontvangen in verband met de Corona Crisis.

De subsidies en bijdrage uit private middelen zijn hoger uitgevallen dan begroot. Doordat er in de begroting geen rekening 

gehouden is met de subsidies welke zijn toegekend voor de voorstelling Memento Mori. 

De beheerslasten personeel zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door de extra werkzaamheden voor de 

Kunstenplanperiode 21-24 en zaken omtrent COVID-19.

De beheerslasten materieel zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt doordat er in de begroting geen rekening gehouden 

is met de kosten van de accountantsverklaring voor Memento Mori en de jaarrekening 2020. 

Activiteitenlasten personeel zijn hoger uitgevallen dan begroot, omdat vanaf augustus Nineties een andere 

organisatiestructuur is gaan toepassen en de zakelijk leider en een lid van de artistieke kern zijn omgevormd naar een 

creatief producent. Ondanks dat COVID-19 ervoor zorgden dat er ad hoc geen activiteiten meer geprogrammeerd werden 

zijn de voorbereidingen van projecten doorgegaan en is het locatieproject Memento aangepast waardoor er een volledige 

tour gespeeld kon worden. De extra werkzaamheden die door COIVD-19 nodig waren, zijn door de artistieke/zakelijke kern, 

productie, publiciteit en techniek gedaan. Er moest continu bijgestuurd worden. Door de steunmaatregel heeft Nineties al 

deze freelancers als ook alle artiesten en technici voor hun investeringen als voor het op laatste moment geannuleerde 

voorstellingen kunnen betalen.

De directe opbrengsten zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Doordat in de begroting geen rekening is 

gehouden met de voorstellingen Memento Mori. Daarnaast zijn nog een deel van de inkomsten van de voorstelling Under 

Pressure in 2020 geboekt, terwijl deze volledig in 2019 begroot waren.
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H Toelichting op de balans

Activa 31-12-2020 31-12-2019

I Immateriële vaste activa 0 0

II Materiële vaste activa 1.302 0

III Financiële vaste activa 0 0

Totale Vaste Activa 1.302 0

Voorraden 0 0

Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 8.175 7.430

af: voorziening dubieuze debiteuren 0 0

8.175 7.430

Nog te ontvangen subsidies

Subsidie PBCF 20.000 10.000

Subsidie Lira Fonds 0 1.800

Subsidie Fonds 21 10.000 20.000

Subsidie BNG Cultuurfonds 0 0

Subsidie Amsterdams Fonds voor de kunst 6.000 0

36.000 31.800

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 3.132 0

3.132 0

Belastingen en premies

Omzetbelasting 11.098 11.618

11.098 11.618

II Totaal vorderingen 58.405 50.848

Liquide middelen

Paypall 126 0

Rekening courant ING Bank 77.346 802

IV Totaal liquide middelen 77.472 802

Totale vlottende activa 135.877 51.650

Totale Activa 137.179 51.650

Stichting Nineties Productions- Van Baerlestraat 78 1071 BB Amsterdam - Kvk nr. 59814179
9 / 15

pba01
Vanhier accountants

pba01
Paraaf PBA



I Toelichting op de balans (vervolg) 31-12-2020 31-12-2019

Passiva

I Algemene reserve begin boekjaar 8.990 6.490

I Resultaatbestemming boekjaar 0 2.500

I Algemene reserve 8.990 8.990

II Bestemmingsreserves begin boekjaar 9.221 19.686

II Bestemmingsreserves mutatie boekjaar 50.727 -10.465

* II Saldo bestemmingsreserve einde boekjaar 59.948 9.221

III Bestemmingsfonds begin boekjaar 0 0

III Resultaatbestemming boekjaar 0 0

III Saldo bestemmingsfonds einde boekjaar 0 0

* In de bestemmingsreserve is € 22.000,- bestemd voor het project Stoffige Stukken, € 2.500,- voor het project Billy The Kid in Shanghai, 

€ 5.318,- voor de Plug and Play activteiten en € 30.130,- voor de gevolgen van COVID-19 maatregelen.

Totaal Eigen vermogen 68.938 18.211

Totale Voorzieningen 0 0

Totale langlopende schulden 0 0

Crediteuren 2.349 17.280

Te betalen belastingen en premies

Te betalen omzetbelasting 0 0

0 0

Vooruit ontvangen Subsidies

Overige 0 0

0 0

Overige schulden en overlopende passiva

Cultuurlening 0 1.162

COVID-19 bijdrage gemeente Amsterdam 14.992 0

Overige nog te betalen bedragen 50.900 14.997

65.892 16.159

Totale Kortlopende schulden 68.241 33.439

Totale Passiva 137.179 51.650
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J Toelichting op de staat van baten en lasten

Boekjaar 2020 Begroting Boekjaar 2019

Baten 2020

I Directe opbrengsten

Recette 0 0 15.331

Uitkoop binnenland 47.850 30.500 40.270

Uitkoop buitenland 0 0 2.000

Partage 5.094 0 9.989

Coproductiebijdrage Merkel 5.510 6.000 55.500

Coproductiebijdrage Under Pressure 23.332 25.000 17.915

Sponsoring 0 0 500

Overige inkomsten 12.808 14.000 10.056

94.594 75.500 151.561

II Indirecte opbrengsten 0 0 0

Totale opbrengsten 94.594 75.500 151.561

Bijdrage AFK Kunstenplan 61.223 60.677 60.677

Overige subsidies gemeente Amsterdam 0 0 0

III Subsidies uit publieke middelen

Incidenteel

Fonds Podiumkunsten 57.500 0 63.560

Gemeente Amsterdam "Zwaar weer" 56.967 0 0

AFK 30.000 0 0

Gemeente Utrecht 0 0 4.000

144.467 0 67.560

IV Bijdrage uit private middelen

Fonds 21 40.000 0 20.000

Stichting Melanie 10.000 0 0

LIRA Fonds 0 0 1.800

Prins Bernard Cultuurfonds 20.000 0 10.000

70.000 0 31.800

Totale publieke en private middelen 275.690 60.677 160.037

Totale Baten 370.284 136.177 311.598

Eigen Inkomstenquote Boekjaar 2020 Boekjaar 2019

Totaal eigen inkomsten 164.594 183.361

Totale baten 370.284 311.598

Eigen inkomstenquote 44,45 58,85
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K Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

Boekjaar 2020 Begroting Boekjaar 2019

Lasten 2020

1. Beheerlasten personeel

Directie artistiek en zakelijk 22.170 19.812 19.812

Publiciteits personeel 1.575 3.582 3.582

Overige 2.684 0 0

26.429 23.394 23.394

2. Beheerlasten materieel

Afschrijvingskosten Apparatuur 62 0 1.901

Bureau en organisatie 3.095 2.500 2.332

Accountant en administratie 9.420 3.750 2.000

Internet / website 172 500 183

Verzekeringen 1.761 1.500 853

Overige 3.140 42 2.939

17.650 8.292 10.208

Totale Beheerlasten 44.079 31.686 33.602

4 Activiteitenlasten Personeel 

Zakelijke leiding 23.019 4.986 19.026

Artistieke leiding 16.938 3.714 6.942

Productie personeel 12.100 2.978 7.740

Technisch personeel 33.902 5.379 26.592

Publiciteits personeel 9.590 2.067 8.497

Artiesten 76.601 15.521 57.316

Ontwerpers 3.402 3.816 18.722

Overige uitvoerend personeel 39.693 11.539 34.215

215.244 50.000 179.050
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L Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

Boekjaar 2020 Begroting Boekjaar 2019

Activiteitenlasten Materieel 2020

Research 423 663 1.508

Repetitie/ locatiekosten/ zaalhuur 4.830 11.827 12.260

Techniek 13.259 4.926 7.904

Decor / kostuum / rekwisieten 6.627 2.444 660

Communicatie en publiciteit 10.767 7.730 12.403

Transport/ reis /verblijf 19.360 15.118 14.894

Overige voorbereidingskosten 276 834 1.515

Overige voorstellingskosten 225 4.672 10.310

Coproductie Underpressure 0 0 13.347

Bureaukosten inclusief admin. 4.000 3.372 1.835

59.767 44.841  76.636

Totaal Instrumenten AFK 460 9.650 30.184

Totale Activiteitenlasten 275.471 104.491 285.870

Totale Lasten 319.550 136.177 319.472

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 50.734 0 -7.874

Saldo rentebaten/-lasten -7 0 -91

Saldo buitengewone baten & lasten 0 0 0

Exploitatieresultaat 50.727 0 -7.965

Personeelskosten

In 2020 en voorgaande jaren was er geen personeel in dienst.
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M Samenstelling van het bestuur

Naam  N.A.G. Luttels

Geboortedatum en -plaats 28-05-1971, Beesel

Infunctietreding        26-3-2015, Voorzitter

Bevoegdheid            Alleen / zelfstandig bevoegd

Naam  J. Grooteman

Geboortedatum en -plaats 13-12-1978, Alkmaar

Infunctietreding        01-02-2020, Secretaris

Bevoegdheid            Gezamenlijk bevoegd

Naam  S. H. Wiggers

Geboortedatum en -plaats 27-12-1986, Utrecht

Infunctietreding        26-3-2015, Penningmeester

Bevoegdheid            Alleen / zelfstandig bevoegd

Het bestuur is onbezoldigd. 

Rechtspersoon:

Rechtsvorm  Stichting

Statutaire naam       Stichting Nineties Productions

Statutaire zetel           Amsterdam

Adres   Van Baerlestraat 78

1071 BB Amsterdam

Telefoonnummer 06-48185279

E-mailadres info@ninetiesproductions.nl

Akte van oprichting 20-1-2014

Eerste inschrijving in het 24-1-2014

stichtingenregister
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N Vaststelling financieel verslag over het boekjaar 2020

Amsterdam, 21 mei 2021
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O Verantwoordingsformulier Subsidie "Instellingen in zwaar weer" Gemeente 

Amsterdam 

 

Verantwoordingsformulier subsidie eenmalige aanvulling op Kunstenplansubsidie 2017-2020 voor 

instellingen die in zwaar weer verkeren als gevolg van de coronamaatregelen 

 

 Wat Bedrag Notatie 
1 Gemiste inkomsten als gevolg van coronamaatregelen 56.967 Negatief 

2 Extra inkomsten als gevolg van specifieke compensatieregelingen 
van het Rijk of andere overheden 

  

2.1 NOW11 0 Positief 

2.2 NOW22 0 Positief 

2.3 NOW33 0 Positief 
2.4 Overige inkomsten compensatieregelingen 0 Positief 

2.5 Specifieke bijdrage OCW of Rijkscultuurfondsen (stroom 1 of 3) 0 Positief 
3 Overigen:   

3.1 Lagere uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen 0 Positief 
3.2 Extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen 0 Negatief 

3.3 Overige extra inkomsten/bijdragen 0 Positief 

3.4 Opvang verlies vanuit reserves (uitgaande van maximaal 5% 
weerstandscapaciteit) 

0 Positief 

4 Totaal 56.967 SOM 1 
t/m 3 

5 Verleende extra subsidie 0 Positief 

6 Verschil 56.967 SOM 4 
minus 5 

 Toelichting verschil: 
 
      Directe opbrengsten 2019:       €151.561 
-/- Directe opbrengsten 2020:        €94.594 
Totaal *1                                                € 56.967 

*1. Gemiste Inkomsten als gevolg van corona maatregelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

                                                                   
1 Bij de opgave NOW 1 dient u rekening te houden met de eventuele afrekening van het Rijk.  
NB Extra subsidies worden als omzet gezien binnen NOW 1. 
2 Bij de opgave NOW 2 dient u rekening te houden met de eventuele afrekening van het Rijk.  
NB Extra subsidies worden als omzet gezien binnen NOW 2. 
3 Bij de opgave van NOW 3 dient u rekening te houden met de eventuele afrekening van het Rijk 
NB Extra subsidies worden als omzet gezien binnen NOW 3. 
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Vanhier Audit Services B.V.  Van Heuven Goedhartlaan 937  1181 LD  Amstelveen   
Postbus 36078  1020 MB  Amsterdam 
Telefoon +31 (0)20 426 43 60  info@vanhier.nl  www.vanhier.nl  KvK Amsterdam 76480690   
 
Diensten geschieden volgens algemene leveringsvoorwaarden waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Desgewenst sturen wij een exemplaar kosteloos toe. Uitdrukkelijk worden andersluidende 

voorwaarden afgewezen. Member of MSI Global Alliance, one of the world’s leading international alliances of independent legal and accounting firms. 
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Stichting Nineties Productions 
Van Baerlestraat 78-2 
1071 BB  AMSTERDAM 

Amstelveen, 21 mei 2021 

Behandeld door: Paul Backes E-mail: pbackes@vanhier.nl Referentie: 22633510 

Betreft: Controleverklaring bij de jaarrekening 2020 

Aan: Het bestuur van Stichting Nineties Productions te Amsterdam 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

A. Verklaring over de jaarrekening 2020 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Nineties Productions te Amsterdam gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting Nineties Productions te Amsterdam per 31 december 2020 en van het resultaat 

over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 

winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020;  

2. de staat van baten en lasten over 2020; en  

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 
 
De jaarrekening is door ons gewaarmerkt. 
 

De basis voor ons oordeel  

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

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nineties Productions zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), 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.  

 

http://www.vanhier.nl/


 

 

 

  

 

Ter vergelijking opgenomen informatie niet gecontroleerd  

Op de jaarrekening 2019 is geen accountantscontrole toegepast. Derhalve zijn de ter vergelijking opgenomen 

bedragen in de winst- en verliesrekening en de daaraan gerelateerde toelichtingen niet gecontroleerd. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 
uit: 

- het bestuursverslag; 
- Bijlage Verantwoordingsformulier subsidie eenmalige aanvulling op kunstenplansubsidie voor 

instellingen die in zwaar weer verkeren als gevolg van coronamaatregelen - fase 1 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 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 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 andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 
overeenstemming met RJ-Richtlijn 640. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

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

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. 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 stichting 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 stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 

acht om het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude. 

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, 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 werkzaamheden 

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 

stichting;  

• 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 stichting haar activiteiten 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 stichting 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 het bestuur 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.   

 

Amstelveen, 21 mei 2021 

Vanhier Audit services B.V.  

 

 

 
P.G.M.Th. Backes 
Accountant-Administratieconsulent  
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