Inhoudsopgave
Verslag van de Raad van Toezicht ........................................................................... 3
Directieverslag ...................................................................................................... 5
Algemene informatie ........................................................................................ 5
Financiële informatie ........................................................................................ 9
Jaarrekening ........................................................................................................11
Balans per 31 december 2020 .............................................................................11
Staat van Baten en Lasten over 2020 ..................................................................12
Kasstroomoverzicht ...........................................................................................13
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten .......................................14
1. Algemene toelichting...................................................................................14
2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva ........................................16
3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat ..................................................18
4. Materiële vaste activa .................................................................................19
5. Vorderingen ...............................................................................................19
6. Liquide middelen ........................................................................................20
7. Eigen vermogen .........................................................................................20
8. Voorzieningen ............................................................................................20
9. Onderhanden projecten ...............................................................................21
10. Kortlopende schulden ................................................................................21
11. Niet in de balans opgenomen verplichtingen .................................................22
12. Bijdragen van cursisten, scholen en bedrijven ..............................................23
13. Subsidies .................................................................................................23
14. Sponsor- en fondsenwerving ......................................................................24
15. Diverse baten ...........................................................................................24
16. Mutatie onderhanden projecten ..................................................................24
17. Lonen en salarissen ...................................................................................24
18. Afschrijvingen op materiële vaste activa ......................................................26
19. Overige bedrijfskosten ...............................................................................26
20. Financiële baten en lasten ..........................................................................27
21. Buitengewone baten en lasten ....................................................................27
22. Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................27
23. Resultaatbestemming ................................................................................27
Overige gegevens .................................................................................................27
Controleverklaring Accountant ............................................................................27
Bijlagen...............................................................................................................31
Flynth Audit B.V

Staat van Baten en Lasten Bureau CultuurPrimair over 2020 ..................................31
Gewaarmerkt d.d.
20 april 2021

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

Stichting Artiance – Centrum voor de kunsten, Jaarverslag 2020, versie 20 april 2021

2

Verslag van de Raad van Toezicht
Algemeen
We kijken als Artiance terug op een bijzonder laatste jaar voor de komende fusie met
Bibliotheek Kennemerwaard. Voortgaan op de ingeslagen weg was de bedoeling, maar
toen zette corona alles op zijn kop. Juist op momenten van grote crisis blijkt hoe sterk
een organisatie is. Twee lockdowns verder kunnen we vaststellen dat de leiding en de
medewerkers van Artiance met grote inzet alternatieven hebben ontwikkeld die een deel
van de programma’s en de banden met de cursisten hebben behouden. Daarnaast was
de steuntoezegging van de gemeente meer dan welkom.
Ondertussen is stug doorgewerkt aan het opstellen en vervolgens afronding van de
fusieplannen; een grote klus die uiteindelijk zijn bekroning vond in de ondertekening van
de oprichtingsakte van Stichting ABC Huis op de laatste dag van het jaar.
Bijeenkomsten Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in totaal acht keer vergaderd, ongebruikelijk veel. Maar het
was, zoals boven beschreven, ook een ongebruikelijk jaar. Corona en vooral de
aankomende fusie, maakten dat extra vergaderingen nodig waren. Daarnaast heeft er
informeel overleg plaatsgehad tussen de voorzitter en de bestuurder en soms ook de
bestuurder van Bibliotheek Kennemerwaard.
Daarnaast heeft een paritaire werkgroep uit de RvT’s van Artiance en Bibliotheek
Kennemerwaard veel beleidsvoorbereidend werk voor de respectieve raden gedaan, waar
het de benoeming van de bestuurder, de resultaatverantwoordelijke opdracht, de
statuten en reglementen, en de samenstelling van en taakverdeling binnen de nieuwe
Raad van Toezicht betrof. Bureau Leeuwendaal heeft voor delen ondersteuning verleend.
Vastgestelde documenten
Begroting 2020;
Jaarrekening 2020 en Jaarverslag 2020;
Reglement Raad van Toezicht;
Fusieonderzoek tweede fase;
Fusiebegroting 2021;
Procedure benoeming directeur/bestuurder;
Voorgenomen benoeming directeur/bestuurder;
Benoeming directeur/bestuurder;
Resultaatverantwoordelijke opdracht voor bestuurder;
Statuten Stichting ABC Huis;
Statutenwijziging Stichting Artiance.
Evaluatie
Wegens de grote vergaderdruk heeft de RvT geen zelfevaluatie gehouden.
Contact met de organisatie
In het verslagjaar heeft de RvT, mede met het oog op de aanstaande fusie, contact
onderhouden met de organisatie en het managementteam.
Governance Code Cultuur
Bij zijn werkzaamheden zijn de richtlijnen van de GCC voor de Raad leidend.
Flynth Audit B.V
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Ten slotte
Het jaar 2020 was het laatste voor Artiance als zelfstandige stichting. Zoals boven
beschreven was het ook het meest uitzonderlijke jaar met een gezondheidscrisis en een
daaruit voortvloeiende maatschappelijke crisis zoals Nederland die lang niet heeft
meegemaakt. Artiance heeft zich daarin voortreffelijk staande gehouden en zelfs nieuwe
initiatieven ontwikkeld om in steeds wisselende omstandigheden zoveel mogelijk van de
operatie in stand te houden. Dat heeft een zware wissel getrokken op de leiding en de
medewerkers, ook al omdat ondertussen de voorbereidingen op de fusie doorgingen. De
Raad van Toezicht heeft respect en bewondering voor de getoonde inzet en creativiteit
en bedankt alle betrokkenen daarvoor.

Namens de Raad van Toezicht,
Geert ten Dam
Voorzitter

Flynth Audit B.V
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Directieverslag
Algemene informatie
Kernactiviteiten
Stichting Artiance, Centrum voor de kunsten is dé culturele instelling voor kunst- en
cultuureducatie in Alkmaar en omgeving. Onze kernactiviteiten zijn cultuureducatie in en
rondom de scholen, kunsteducatie in de vrije tijd en sociaal-maatschappelijke activiteiten
op het gebied van kunst en cultuur. Artiance is verankerd in Alkmaar en de regio en
spreekt al decennialang een brede doelgroep aan, met een breed en divers aanbod (van
oriënterend tot verdiepend), een professioneel docententeam en een groot vermogen om
innovatieve concepten te bedenken, te ontwikkelen én uit te voeren.
Missie
Wij geloven dat kunst en creativiteit bijdragen aan de sociale, educatieve en artistieke
ontwikkeling van ieder mens. Daarom bieden wij iedereen een kans tot kwalitatief
hoogwaardige kunsteducatie.
Visie
Artiance is de organisatie van waaruit de cursisten zich levenslang cultureel kunnen
blijven ontwikkelen. Wij laten cursisten en deelnemers boven zichzelf uitstijgen.
Wij organiseren kunsteducatie voor mensen onder 21 jaar en voor mensen die extra
drempels ervaren om deel te kunnen nemen aan maatschappelijke activiteiten.
Wij faciliteren voor andere klantgroepen vormen van kunsteducatie waaraan behoefte is.
Wij regisseren zinvolle en innovatieve samenwerkingsprojecten die het culturele klimaat
van Alkmaar en de regio bevorderen.
Toelichting
Artiance is van mening dat cultuureducatie een sterke sociale en maatschappelijke
ontwikkelkracht in zich draagt. Cultuureducatie draagt bij aan een gevoel van
eigenwaarde en geluk, het bevordert maatschappelijke participatie en stimuleert begrip
en respect voor elkaar.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat cultuureducatie een onmisbare stimulans is
voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bezig zijn met kunst en
creativiteit bevordert het abstract en het creatief denken. De maatschappij vraagt steeds
meer om creatieve mensen.
Tot slot heeft cultuureducatie ook een sterke artistieke ontwikkelkracht, omdat het
ruimte geeft aan talent en mensen de kans biedt om hun eigen stijl te ontdekken.
Statutaire doelstellingen
Per 1 januari 2014 heeft Artiance een Raad van Toezichtmodel.
De doelstelling van de stichting luidt per 1 januari 2014 als volgt:
a. De stichting beoogt het algemeen nut;
b. De stichting heeft ten doel het bevorderen en verrichten van activiteiten op het
gebied van kunst- en cultuureducatie in de ruimste zin.
Flynth Audit B.V
De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer (al dan niet in samenwerking
Gewaarmerkt d.d.
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a. Het geven en organiseren van lessen, cursussen, workshops en het organiseren
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d.
e.
f.
g.

Het verzorgen van voorstellingen, concerten en tentoonstellingen;
Het geven van voorlichting;
Het geven van adviezen aan organisaties, instellingen en personen;
Alle andere toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling
dienstig kunnen zijn.

Keuze van het besturingsmodel
Artiance is een professionele organisatie, die meer en meer regionaal werkzaam is.
Artiance streeft naar samenwerking met een grote diversiteit aan partners, zowel de
traditionele als de alternatieve culturele instellingen in de omgeving, alsook met het
onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.
Het toezichthoudende proces omvat goedkeuren van vastgesteld beleid, toezicht houden
op beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, adviseren en desgewenst ondersteunen.
De directeur-bestuurder heeft alle bevoegdheden, zoals geregeld in statuten en
directiereglement en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het
beleid wordt vastgesteld door de directeur-bestuurder. De organisatie heeft een
professionele dagelijkse leiding, een eigen staf en een interne hiërarchie. De directeurbestuurder heeft goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor een aantal zaken die
vooraf vastgesteld zijn. Er is gezamenlijk overleg tussen Raad van Toezicht en directeurbestuurder over de strategie. De directeur-bestuurder rapporteert via het jaarverslag.
Governance
De Governance Code Cultuur wordt nageleefd.
Verslag van de activiteiten
Het inhoudelijk jaarverslag wordt jaarlijks opgesteld over een cursusjaar dat loopt van
1 augustus t/m 31 juli, hetgeen niet synchroon loopt met het financieel jaarverslag. Dit
verslag is jaarlijks gereed voor 1 november. Hieronder zijn de cursistenaantallen
weergegeven voor de afdeling Vrije Tijd:
Cursisten
2019-2020
Beeldend
302
Muziek
1082
Theater/musical
524
Zorg
90
Mix (incl. vakantieworkshops)
311
Totaal aantal cursisten
2309
Totaal natuurlijke personen
1295
Cursistenaantallen afdeling Vrije Tijd
Bereik

Cursisten
2018-2019
334
988
530
93
33
1978
1217

Verder bereikt de afdeling Onderwijs per jaar een aantal scholen in het primair onderwijs
en in het voortgezet onderwijs. Onderstaande tabel geeft hier inzicht in:
Aantal scholen
Aantal scholen
2019-2020
2018-2019
Cultuurcoaches
12
13
Naschoolse activiteiten
28
24
VO/MBO
4
7
PO (aanbod via BCP en maatwerk)
20
35
Muziekimpuls
4
7
Flynth Audit B.V
Totaal
68
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Gewaarmerkt d.d.
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Toekomstige bestuursbesluiten en stellige voornemens
Per 1 januari 2021 is Artiance bestuurlijk gefuseerd met Bibliotheek Kennemerwaard.
Deze bestuurlijke fusie zal op termijn (maximaal 4 jaar) mogelijk leiden tot een
juridische fusie. Tot die tijd blijft Artiance als stichting bestaan. De begroting van
Artiance over 2021 is onderdeel van de begroting van de Stichting ABC Huis, de
topstichting waaronder na de bestuurlijke fusie Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard
zijn samen gegaan. De kosten voor het management, HR en control zijn ondergebracht
in de topstichting en worden op basis van een verdeelsleutel doorberekend naar de twee
onderliggende stichtingen.
Artiance staat er, ondanks de diverse lockdowns vanwege Corona, inhoudelijk en
financieel gezond voor. Door de grote hoeveelheid activiteiten die Artiance ontwikkelt,
ook in het sociaal domein, kan Artiance rekenen op een grote waardering bij het
Alkmaarse stadsbestuur. Deze waardering blijkt ook uit de ruime coronasteun waar
Artiance op kon terugvallen van gemeente Almaar en provincie Noord-Holland.
Uiteindelijk heeft Artiance van deze financiële ondersteuning geen gebruik hoeven maken
in 2020, maar het feit dat de mogelijkheid er was, heeft ons voldoende vrijheid gegeven
om te ondernemen en alternatieve dienstverlening te ontwikkelen. Helaas in Corona in
2021 nog niet verdwenen en eind van het seizoen zullen we opnieuw de balans moeten
opmaken. De Gemeente heeft al aangegeven met ons in gesprek te gaan over welke
steun nodig zal zijn voor 2021.
Er komen zware tijden aan voor de cultuursector, bezuinigingen vanuit de gemeente zijn
niet uit te sluiten. De fusie is een kans om Artiance op langere termijn financieel gezond
te laten blijven doordat we de krachten hebben gebundeld met een grote regionale
partner.
Eigen vermogen
Artiance heeft een positief eigen vermogen. Het streven van Artiance is om de komende
jaren het vrij besteedbare vermogen te vergroten tot tenminste 15% van de eigen
inkomsten van de organisatie. Hiermee bouwen we weerstandsvermogen op. Deze buffer
is nodig om risico’s op te kunnen vangen die samenhangen met een organisatie die in
toenemende mate afhankelijk is van inkomsten uit de markt. Eind 2020 is het eigen
vermogen circa 13% van de inkomsten exclusief subsidie.
Risico’s en onzekerheden
Artiance is voor een groot deel van haar inkomsten afhankelijk van gemeentelijke
subsidie. Eventuele bezuinigingen vormen een risico voor Artiance.
Verder bevindt Nederland zich op het moment van afronden van deze jaarrekening
(maart 2021) nog altijd midden in de Coronacrisis. Deze gezondheidscrisis wordt
waarschijnlijk gevolgd door een economische/financiële crisis en dit brengt risico’s en
onzekerheid met zich mee voor Artiance. Zie verder ook paragraaf 1.2 van de
jaarrekening.
Bureau CultuurPrimair
Een aparte plek binnen Artiance wordt ingenomen door Bureau CultuurPrimair. Bureau
CultuurPrimair is een onafhankelijk loket met een eigen website. Het bureau fungeert als
een tussenpersoon tussen scholen en aanbieders van kunsteducatie, waarbij het bureau
naar aanleiding van een aanvraag van een school een match maakt met een passende
aanbieder. Bureau CultuurPrimair bestaat uit BCP Alkmaar en BCP Heerhugowaard. Het
Alkmaarse deel wordt in de jaarrekening van Artiance verantwoord, het
Flynth Audit B.V
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administraties van Bureau CultuurPrimair Alkmaar en Artiance van elkaar gesplitst en
worden de resultaten van Bureau CultuurPrimair tevens in een aparte bijlage bij20dit
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Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020
Bureau CultuurPrimair (Artiance) is penvoerder van het vierjarig project Cultuureducatie
met Kwaliteit (2017-2020), mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en
de Gemeentes Alkmaar en Bergen. Voor dit project wordt een aparte verantwoording
gemaakt, die door de accountant ook apart gecontroleerd wordt, resulterend in een
aparte controleverklaring. De jaarlijkse resultaten worden verwerkt via de onderhanden
projecten. Na vier jaar zou dit jaar afgerekend moeten worden, maar ook hier gooit
corona roet in het eten. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft voor dit grote project
uitstel verleend voor het uitvoeren van de activiteiten (tot 1 juli 2021) en voor het
verantwoorden van de activiteiten (tot 1 oktober 2021). Verder mag maximaal 25% van
het budget worden meegenomen naar 2021. Wij voldoen aan deze voorwaarden en
kunnen al het nog niet bestede budget (€ 133.954,- ) meenemen naar 2021. We gaan
ons best doen om de activiteiten alsnog te laten plaatsvinden, maar door de strenge
coronamaatregelen kan het moeilijk worden om dit voor 1 juli voor elkaar te krijgen.

Flynth Audit B.V
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2020

(na voorgestelde resultaatbestemming)
Ref.

31 december 2020
€

Activa

€

31 december 2019
€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

4
28.211

Muziekinstrumenten
Computers
Vervoermiddelen

42.205

554

943

4.759

1.073

-

33.524

44.221

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren

5
77.245

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

78.923

75.858

6

80.734
153.103

159.657

808.326

592.177

994.953

796.055

145.045

116.474

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve

7

Voorzieningen

8

137.178

86.252

Onderhanden projecten

9

212.011

233.433

Kortlopende schulden
Crediteuren

10

Overige schulden en overlopende passiva

58.987

62.046

441.732

297.850
500.719

359.896

994.953

796.055

Flynth Audit B.V
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Staat van Baten en Lasten over 2020
Ref.

Realisatie 2020
€

Baten
Bijdragen van cursisten, scholen en bedrijven 12

Subsidies
Gemeente Alkmaar

Begroting 2020
€

Realisatie 2019
€

907.782

924.200

995.468

1.475.124

1.436.458

1.432.066

20.473

16.473

16.473

1.495.597

1.452.931

1.448.539

13

Overige subsidies

Sponsor- en fondsenwerving

14

110.995

98.166

107.006

Diverse baten

15

80.657

94.500

92.738

Mutatie onderhanden projecten

16

21.422

59.282

30.377

2.616.453

2.629.079

2.674.128

Totale baten
Lasten
Lonen salarissen en sociale lasten

17

1.479.032

1.607.486

1.546.774

Afschrijvingen op materiële vaste activa

18

22.597

34.000

23.288

Overige bedrijfskosten

19

1.084.595

1.002.283

1.076.096

2.586.224

2.643.769

2.646.158

30.229

-14.690

27.970

-1.658

-1.650

-1.625

28.571

-16.340

26.345

-

-

-

28.571

-16.340

26.345

Realisatie 2020

Begroting 2020

Realisatie 2019

Totale lasten
Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

20

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Buitengewone baten en lasten

21

Resultaat

Bestemming van het resultaat

€

€

€

Mutatie bestemmingsreserves

-

-

Mutatie bestemmingsfonds

-

-

-

28.571

-16.340

26.345

28.571

-16.340

Mutatie algemene reserve

-

26.345
Flynth Audit
B.V
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Kasstroomoverzicht
(volgens de indirecte methode)
31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

€

28.571

Resultaat

26.345

Aanpassing voor:
Afschrijvingen
Mutatie vorderingen
Mutatie schulden
Mutatie voorzieningen
Mutatie onderhanden projecten

22.597

23.288

6.554

22.940

140.823

30.767

50.926

-35.315

-21.422

Totaal kasstroom operationele activiteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

Totaal kasstroom financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

11.303

228.049

37.648

-11.900

-24.393

-

-

-11.900

Totaal kasstroom investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-30.377
199.478

-24.393

-

-

-

-

216.149

13.255

Flynth Audit B.V
Gewaarmerkt d.d.

20 april 2021
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

Stichting Artiance – Centrum voor de kunsten, Jaarverslag 2020, versie 20 april 2021

13

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
1. Algemene toelichting
1.1 Activiteiten
Artiance is het Centrum voor de Kunsten van Alkmaar en omgeving. De activiteiten van
Artiance bestaan uit het verzorgen van activiteiten op het gebied van muziek, dans,
theater, muziektheater, beeldende kunst en nieuwe media voor jong en oud. Artiance
werkt in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en in de vrije tijd voor iedereen die zijn
of haar talenten wil ontdekken en ontwikkelen.
1.2 Continuïteit
Het eigen vermogen van Artiance bedraagt per 31 december 2020 € 145.045,- positief.
Het gehele eigen vermogen betreft een algemene reserve. In de komende jaren willen
wij de algemene reserve weer aanvullen tot een gezonde hoogte (15% van de eigen
inkomsten).
In 2020 heeft Artiance te maken gehad met strenge coronamaatregelen en lockdowns die
grote invloed hebben gehad op de dienstverlening. Hoewel de lessen zo veel mogelijk
online of op alternatieve locaties waar afstand houden beter mogelijk is doorgaan, is
onze dienstverlening natuurlijk niet dezelfde als vorige jaren. De lockdown die in
december 2020 begon loopt door in 2021, waardoor een groot deel van het seizoen
2020-2021 fysieke lessen niet mogelijk zijn. De verwachting is dat er pas vanaf seizoen
2021-2022 (na de zomer) weer lessen opgestart kunnen worden, wanneer een groot
genoeg deel van de bevolking gevaccineerd is.
De financiële impact van de coronacrisis op korte termijn zit met name in de daling van
lesopbrengsten, minder activiteiten in het onderwijs, geen ticketverkoop voor
voorstellingen en de extra kosten voor de veiligheid van medewerkers en klanten
(schoonmaak, mondkapjes, hygiënezuilen). Door Corona zijn er minder cursisten in
2020-2021 dan in 2019-2020. Een deel van deze schade wordt echter opgevangen door
minder activiteitenkosten (online is goedkoper) en minder kosten voor zelfstandigen,
door het niet doorgaan van fysieke activiteiten. Verder blijven we in gesprek met
Gemeente Alkmaar, welke bereid is ons financieel bij te staan wanneer Corona voor
financiële schade zorgt die we zelf niet meer kunnen opvangen. In 2020 is dit uiteindelijk
niet nodig geweest, maar 2021 is Artiance een langere tijd gesloten geweest, dus zal de
steun wellicht wel nodig zijn. Op korte termijn heeft Artiance geen continuïteitsprobleem.
Het risico op middellange termijn dat Artiance onderkent is dat gemeenten gaan korten
op de subsidie 2022/2023 vanwege financiële crisis die mogelijk volgt uit de coronacrisis.
Om dit risico te beperken is Artiance na invoering van de maatregelen hierover in
communicatie getreden met de gemeente Alkmaar. Op landelijk niveau doet de
branchevereniging (Cultuurconnectie) dit met de VNG. Voor 2021 heeft de Gemeente niet
gekort op de subsidie. Op lange(re) termijn is de verwachting van het management dat
vanwege het Corona-virus Nederland mogelijk onderdeel gaat uitmaken van een globale
financiële recessie. Daarmee komen de overheidsfinanciën onder grote druk te staan en
moeten er door het rijk, provincies en gemeenten keuzes worden gemaakt. Ook dit kan
uiteindelijk impact hebben op de financiering van de cultuurinstellingen en de
cursistenaantallen.
Flynth Audit B.V
Gewaarmerkt
We houden rekening met kleine terugval in 2021/2022 vanwege de gevolgen
vand.d.de
Coronacrisis. Echter worden er voldoende maatregelen getroffen door de overheid en
door Artiance zelf om deze terugval beperkt te houden. De in de onderhavige 20 april 2021
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.
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1.3 Organisatie
Artiance heeft voor haar eigen activiteiten twee afdelingen, namelijk afdeling Onderwijs
(activiteiten voor scholen) en afdeling Vrije Tijd (alle overige doelgroepen). Daarnaast
voert Artiance de administratie van Bureau CultuurPrimair. De financiële resultaten van
dit bureau zijn in de resultaten van Artiance verwerkt. De resultaten van Bureau
CultuurPrimair worden sinds vorig jaar apart toegelicht in een bijlage bij dit jaarverslag.
1.4 Stelselwijzigingen
Er is in 2020 geen sprake van stelselwijzigingen.
1.5 Schattingswijzigingen
Er is in 2020 geen sprake van schattingswijzigingen.
1.6 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
vormt de leiding van Artiance verschillende oordelen en schattingen 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 desbetreffende jaarrekeningposten.
1.7 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in
het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Flynth Audit B.V
Gewaarmerkt d.d.

20 april 2021
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
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2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel
9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in bijzonder RJ640, 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 historische kostprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag
is vermeld, vindt waardering plaats tegen de nominale waarde. In de balans en staat van
baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar
de toelichting.
2.2. Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste
stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in paragraaf 1.4 en 1.5.
2.3 Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs
vermeerderd met de kosten om het actief op zijn plaats en in staat van gebruik te
krijgen, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige
gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een
voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening is bepaald
op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen
de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
2.4 Vorderingen
Handelsvorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
2.5 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
2.6 Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve.
De algemene reserve bestaat uit de behaalde resultaten en zijn vrij besteedbaar.
2.7 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die
op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen
Flynth
Audit B.V
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
Gewaarmerkt d.d.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen
die 2021
20 april
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
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2.7.1 Pensioenen
Artiance heeft een aantal pensioenregelingen waarop de bepalingen van de Nederlandse
Pensioenwet van toepassing zijn en waarvoor op verplichte, contractuele of vrijwillige
basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen worden betaald door
Artiance. 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 in de balans opgenomen.
2.7.2 Groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Deze voorziening is bedoeld voor het
onderhoud dat niet valt onder het meerjarenonderhoudsplan van de verhuurder.
2.7.3 Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de
afwikkeling van de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.
2.8 Onderhanden projecten
Onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectopbrengsten
verminderd met de gerealiseerde projectkosten (zero profit methode).
2.9 Schulden
Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. De kortlopende schulden hebben
een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
2.9.1 Omzetbelasting
Omzetbelasting is verschuldigd over de lessen van leerlingen van 21 jaar en ouder.
Voorbelasting kan in aftrek gebracht worden, waarbij rekening gehouden wordt met de
breuk van belaste omzet en vrijgestelde omzet. Voor het boekjaar 2020 kon 6,9 %
(2019: 5,2 %) van de voordruk met de belastingdienst verrekend worden.

Flynth Audit B.V
Gewaarmerkt d.d.

20 april 2021
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
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3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
3.1 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.
3.2 Lesgelden
Lesgelden worden als opbrengst verantwoord, zodra de verplichting tot het volgen van de
cursus is aangegaan. Voor zover de cursus langer dan het boekjaar is, wordt op de
balans een tijdsevenredig deel van de opbrengst als vooruitontvangen lesgeld
gepassiveerd en in het volgend boekjaar als opbrengst verantwoord.
Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
3.3 Subsidies
Subsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn misgelopen of een
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als
het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
3.4 Projecten
Een eventueel voor- of nadelig resultaat op een project wordt verantwoord in de
exploitatierekening zodra het project is afgesloten en het resultaat als gerealiseerd kan
worden beschouwd.
3.5 Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar en de
activiteit waarop zij betrekking hebben.
3.6 Afschrijvingen
De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen en overige immateriële en materiële vaste activa
worden gebaseerd op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
3.7 Personeelsbeloningen
3.7.1. Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers.
3.7.2. Pensioenen
Artiance heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De per Flynth
jaareinde
Audit B.V
te betalen of te ontvangen premie wordt in de balans respectievelijk onder
de
Gewaarmerkt d.d.
overlopende passiva of activa verantwoord.
20 april 2021

3.8 Financiële baten en lasten
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
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4. Materiële vaste activa

1 januari 2020
Cumulatieve
aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties 2020
Investeringen (+)
Desinvesteringen (-)
Afschrijving
desinvesteringen (+)
Afschrijvingen (-)

31 december 2020
Cumulatieve
aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

Afschrijvingspercentages

Inventaris

Muziekinstrumenten

Computers

Vervoermiddelen

Totaal

€

€

€

€

€

281.096

193.440

72.300

7.500

554.336

238.891
42.205

192.497
943

71.227
1.073

7.500
-

510.115
44.221

6.085
-

-

5.815
-

-

11.900
-

-

-

-

-

-

20.079
-13.994

389
-389

2.129
3.686

-

22.597
-10.697

287.181

193.440

78.115

7.500

566.236

258.970
28.211

192.886
554

73.356
4.759

7.500
-

532.712
33.524

20%-25%

10%-33%

33%

20%

5. Vorderingen
5.1 Debiteuren
Ref.

31 december

31 december

2020
€
Debiteuren
Af: Voorziening dubieus

2019
€

80.408
5.1.1.

81.753

3.163

2.830

77.245

78.923

5.1.1 Voorziening dubieuze debiteuren
2020
€
Saldo per 1 januari

2019
€

2.830

Vrijval
Dotatie
Afgeboekt

3.290

-

-

333

160

-

620

3.163

2.830

31 december

31 december

2020

2019

Saldo per 31 december

5.2 Overige vorderingen en overlopende activa
Ref.

€
Vordering terzake pensioenen
Te ontvangen subsidies

-

Overige vorderingen
Overlopende activa

€
11.456

5.2.1.

10.886 Flynth Audit B.V
Gewaarmerkt d.d.

16.473

6.145

408

58.257

52.967

75.858

80.734
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
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5.2.1 Overlopende activa
31 december

31 december

2020

2019

€
Nog te ontvangen subsidies / bijdragen fondsen

€
17.796

Nog te ontvangen kaartopbrengst
Vooruitbetaalde kosten
Nog te factureren omzet
Afrekening huisvestingskosten 2020
Afrekening servicekosten 2014-2019
Overige overlopende activa

5.333

-

49

22.499

21.723

-

11.982

13.329

9.790

-

3.497

4.633

593

58.257

52.967

31 december

31 december

6. Liquide middelen
2020

2019

€
Bank

€
805.160

Kas

591.604

3.166

573

808.326

592.177

Totaal

Totaal

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

7. Eigen vermogen
2020

2019

€
Saldo per 1 januari

€
116.474

Mutatie resultaat boekjaar
Saldo per 31 december

90.129

28.571

26.345

145.045

116.474

Het eigen vermogen betreft een algemene reserve en is vrij besteedbaar.

8. Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Groot
onderhoud
€

Totaal
Personeel

Jubilea

€

Totaal

2020
€

2019
€

Saldo per 1 januari

53.006

33.246

-

86.252

121.567

Dotaties

40.000

9.645

10.147

59.792

42.189

Onttrekkingen

-

1.716

-

1.716

77.504

Vrijgevallen

-

7.150

-

7.150

-

93.006

34.025

10.147

137.178

86.252

Saldo per 31 december

8.1 Voorziening groot onderhoud

Flynth Audit B.V
Gewaarmerkt d.d.

De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op kosten verband houdend met
periodiek onderhoud aan het bedrijfspand en de website die voor rekening komen
voor
20 april
2021
Artiance. De voorziening is gebaseerd op de frequentie en de verwachte kosten van het
Paraaf voor
waarmerkingsdoeleinden:
onderhoud en is bedoeld om de kosten gelijkmatig over de jaren te spreiden.
Deze
voorziening heeft een overwegend langdurig karakter.
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8.2 Voorziening personeel
De voorziening personeel heeft betrekking op de kosten verband houdend met de
volgende personeel gerelateerde zaken:
- Scholing van medewerkers in dienst, volgens de nieuwe CAO bepaling die per
1 juli 2015 van kracht werd. Iedere werknemer heeft recht op een bedrag voor
scholing, gelijk aan 0,5% van de loonsom of tenminste € 250,- per jaar. Er zijn in
2020 vijf onttrekkingen gedaan uit deze voorziening ten behoeve van scholing
(2019: zeven).
- Scholing van medewerkers in dienst, niet gerelateerd aan de CAO verplichting.
Deze voorziening is bedoeld voor scholing met als doel brede inzetbaarheid van
het personeel.
8.3 Voorziening jubilea
Bij de laatste CAO wijziging is een jubileumgratificatie ingevoerd. Voorheen kregen
werknemers bij een dienstjubileum een vrije dag, maar nu krijgen medewerkers bij een
25-jarig dienstjubileum een gratificatie van een half maandsalaris en bij 40- en 50-jarig
dienstjubileum een heel maandsalaris. Daarom is er vanaf 2020 een voorziening
getroffen voor dienstjubilea.

9. Onderhanden projecten
31 december

31 december

2020
€
Onderhanden projecten huisvesting

2019
€

-

Onderhanden projecten productiehuis
Onderhanden projecten innovatie aanbod
Onderhanden project CMK
Onderhanden projecten lerende organisatie

-5.793

4.372

1.922

73.684

80.859

133.955

156.445

-

-

212.011

233.433

Bij het waarderen van de onderhanden projecten is de zero-profit methode gehanteerd.

10. Kortlopende schulden
10.1 Crediteuren
31 december

31 december

2020
€
Crediteuren

2019
€

58.987

62.046

31 december

31 december

10.2 Overige schulden en overlopende passiva
Ref.

2020
€

2019
€

Belasting en premies sociale verzekeringen

40.632

42.476

Schulden terzake pensioenen

12.123

10.395

Te betalen omzetbelasting

7.788

311 Flynth Audit B.V
Gewaarmerkt d.d.
38.418

Overige schulden

10.2.1

32.376

Overlopende passiva

10.2.2

348.813

206.250

441.732

297.850

20 april 2021
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10.2.1 Overige schulden
31 december

31 december

2020
€
Nog te betalen vakantiegeld

2019
€

31.568

Overige schulden

30.752

808

7.666

32.376

38.418

31 december

31 december

10.2.2 Overlopende passiva
2020
€

2019
€

Vooruitontvangen lesgeld

157.801

Terug te betalen subsidie

112.764

3.500

7.848

14.520

Te betalen accountantskosten
Nog uit te betalen uren
Nog te ontvangen facturen

156.320

-

2.679

70.400

29.231

348.813

206.250

11. Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Artiance heeft een huurverplichting van jaarlijks circa 415.000 euro (inclusief daarmee
samenhangende servicekosten). Artiance huurt het pand Canadaplein 3 te Alkmaar en
pand Canadaplein 2a te Alkmaar (de Ateliers). De huurovereenkomst is aangegaan voor
een periode van tien jaar vanaf 1 oktober 2000 en wordt hierna telkens voor één jaar
verlengd.

Flynth Audit B.V
Gewaarmerkt d.d.

20 april 2021
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12. Bijdragen van cursisten, scholen en bedrijven
2020
€
Muzieklessen en -cursussen

2019
€

300.280

328.467

Beeldende cursussen

26.173

33.503

Theater cursussen

64.217

76.075

Snuffelcursussen

3.666

2.654

Activiteiten in Sociaal Domein

118.869

131.111

Activiteiten in het Onderwijs

336.406

380.018

Bijdragen voor projecten

55.314

57.635

Mutatie vooruitontvangen lesgeld

-1.481

-14.462

Overige bijdragen

4.338

466

907.782

995.468

Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de opbrengsten uit bijdragen van cursisten, scholen
en bedrijven met 9% gedaald (2019: +38%). De baten wijken hiermee -16k af van de
begroting. De dalingen van de omzet zijn een direct gevolg van de coronacrisis. Vooral in
het onderwijs konden veel activiteiten niet doorgaan. In de Vrije Tijd zijn veel lessen
online doorgegaan, maar desalniettemin zien we de cursistenaantallen in seizoen 20202021 dalen.

13. Subsidies
13.1 Gemeente Alkmaar
2020
€

2019
€

Subsidie huisvesting*

403.719

394.790

Subsidie exploitatie*

780.856

770.075

Subsidie combinatiefuncties*

166.727

164.425

Subsidie wat doe jij?*

11.066

10.250

Subsidie cultuureducatie met kwaliteit

59.193

59.193

Subsidie combinatiefunctionaris Sociaal Domein*

25.350

25.000

-

3.000

16.546

-

Subsidie geef door
Subsidie Artiance pakt door (zomeractiviteiten)
Subsidie Face Freedom
Subsidie verbouwing foyer

1.000

-

10.667

5.333

1.475.124

1.432.066

De subsidie huisvesting 2020 wijkt af van de begroting. Deze subsidie wordt afgerekend
op basis van de werkelijke kosten van de huisvesting. Ook de subsidie Wat doe jij wordt
afgerekend op basis van werkelijk gespeelde voorstellingen. Verder wijkt de subsidie af
van de begroting door de projectsubsidies die gedurende het jaar worden aangevraagd.
Artiance zal de gemeente Alkmaar verzoeken om de subsidie 2020 (zie bovenstaand
overzicht gemarkeerd met *) vast te stellen op 1.387.718 euro.
13.2 Overige subsidies
2020
€
Subsidie gemeente Bergen
Overige subsidies

2019
€

16.473
4.000
20.473

Flynth Audit B.V
16.473
Gewaarmerkt d.d.

-

16.473

20 april 2021

Gemeente Bergen betreft voor 16.473 euro subsidie voor cultuureducatieParaaf
metvoor
kwaliteit.
waarmerkingsdoeleinden:
De overige 4.000 euro betreft de TOGS (Corona).
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14. Sponsor- en fondsenwerving
2020
€
Fonds voor cultuurparticipatie
VSB fonds
Vfonds
Victoriefonds
Sponsoring en overige fondsen

2019
€

101.166

88.166

-

-1.432

5.000

-

-

10.000

4.829

10.272

110.995

107.006

2020

2019

15. Diverse baten
€
Verhuur van ruimtes en materialen
Opbrengsten van voorstellingen en presentaties
Kantineopbrengsten
Overige baten

€
35.483

52.541

2.276

21.264

266

1.601

42.632

17.332

80.657

92.738

16. Mutatie onderhanden projecten
2020
€

2019
€

21.422

Mutatie onderhanden projecten

30.377

Projecten worden niet in de algemene begroting meegenomen. Als men een project wil
opstarten, wordt voor dit project een aparte begroting gemaakt, die kostendekkend moet
zijn om het project te mogen starten.

17. Lonen en salarissen
2020
€
Lonen en salarissen

2019
€

785.697

794.706

Pensioenlasten

67.402

69.284

Sociale lasten

155.926

157.082

Af: uitkeringen
Medewerkers niet in loondienst
Overige personeelskosten

6.549

3.893

450.353

487.631

26.203

41.964

1.479.032

1.546.774

De lonen en salarissen wijken -8% af van de begroting. Dit komt doordat we door corona
minder opdrachten hadden voor zelfstandigen, vacature ruimte niet hebben ingevuld en
het opleidingsbudget grotendeels niet is aangewend.
17.1 Werknemers
Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 41 werknemers (15,65 FTE) in loondienst
(2019: 39 (15,61 FTE)), waarvan 0 werknemers werkzaam in het buitenland (2019: 0).
Flynth Audit B.V
Naast werknemers in loondienst werkt Artiance in toenemende mate met ZZPers.
Gewaarmerkt d.d.

20 april 2021
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17.2 Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens in werking getreden. De WNT is van
toepassing op Artiance. Het voor Artiance toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020
€ 201.000. Dit betreft het algemene bezoldigingsmaximum.
Tabel 1a: Leidinggevende topfunctionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € 1
Functiegegevens

Rob Bangert
Directeur-Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,7

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

61696

Beloningen betaalbaar op termijn

0

Subtotaal

61696

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

140700

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging

61696

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1
Functiegegevens

Rob Bangert
Directeur-Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,7

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

60590

Beloningen betaalbaar op termijn

0

Subtotaal

60590

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

135800

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging

60590

Tabel 1d: Topfunctionarissen met een bezoldiging < €1.700,NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Geert ten Dam

Voorzitter Raad van Toezicht

Lieke Danenberg

Vice-voorzitter Raad van Toezicht

Charmayne Sijm

Secretaris Raad van Toezicht

Evert Barendrecht

Lid Raad van Toezicht

Jos Boom

Lid Raad van Toezicht

Flynth Audit B.V
Gewaarmerkt
Er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020
een d.d.
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18. Afschrijvingen op materiële vaste activa
2020
€
Afschrijving op inventaris

2019
€

20.079

Afschrijving op muziekinstrumenten
Afschrijving op computers
Afschrijving op vervoermiddelen

16.818

389

510

2.129

5.585

-

375

22.597

23.288

19. Overige bedrijfskosten
Ref.

2020
€

Huisvestingskosten

19.1

Algemene beheerskosten
Verkoopkosten
Activiteitenkosten

19.2

Onderhoudskosten

2019
€

570.907

542.970

175.347

148.540

34.468

50.065

299.038

329.209

4.835

5.312

1.084.595

1.076.096

De overige bedrijfskosten zijn hoger dan begroot. Dit komt omdat activiteitenkosten voor
projecten niet in de begroting zijn opgenomen.
19.1 Huisvestingskosten
2020
€
Huur Canadaplein*

2019
€

351.048

344.442

12.296

5.852

Servicekosten*

60.129

44.947

Schoonmaakkosten*

72.373

72.215

9.629

11.116

529

1.168

Huur overige locaties

Belastingen en heffingen*
Beveiliging*
Overige huisvestingskosten

64.903

63.230

570.907

542.970

De posten met een * worden meegenomen in de afrekening van de subsidie huisvesting
van Gemeente Alkmaar.
19.2 Activiteitenkosten
2020
€
Lesmateriaal
Uitvoeringskosten
Overige activiteitenkosten

2019
€

6.544

9.649

266.307

285.373

26.187

34.187

299.038

329.209

19.3 Accountantskosten
2020
€
Honorarium accountant

2019
€

16.299

14.520

Flynth Audit B.V
Gewaarmerkt d.d.
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20. Financiële baten en lasten
2020
€

2019
€

Financiële baten
Af: Financiële lasten

22

27

1.680

1.652

-1.658

-1.625

21. Buitengewone baten en lasten
2020
€

2019
€

Buitengewone baten en lasten

-

-

22. Gebeurtenissen na balansdatum
Op 1 januari 2021 is stichting Artiance bestuurlijk gefuseerd met stichting Bibliotheek
Kennemerwaard. Beide stichtingen vallen onder de nieuw opgerichte holding stichting
ABC Huis.

23. Resultaatbestemming
Bestemming van het resultaat

Realisatie 2020
€

Begroting 2020
€

Realisatie 2019
€

Mutatie bestemmingsreserves

-

-

Mutatie bestemmingsfonds

-

-

-

28.571

-16.340

26.345

28.571

-16.340

26.345

Mutatie algemene reserve

-

Alkmaar, 20 april 2021
Namens de directie,
Erna Winters

_________________________
Stichting Artiance Centrum voor de Kunsten
Canadaplein 3
1811 KE Alkmaar

Overige gegevens

Flynth Audit B.V
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Handelsweg 53
1181 ZA Amstelveen
telefoon (088) 236 70 00
e-mail audit@flynth.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan de directeur en de raad van toezicht van de Stichting Artiance centrum voor de kunsten
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Artiance centrum voor de kunsten te Alkmaar
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Artiance centrum voor de
kunsten per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de
in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.
Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening 2020 in alle van materieel belang zijnde
aspecten voldoet aan de WNT-eisen, zoals opgenomen in de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol Wet normering topinkomens
(WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Artiance centrum voor de kunsten 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.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.

Flynth Audit B.V. is lid van BKR International. Bankrekeningnummer IBAN NL67 RABO 0106 6642 20 - BIC: RABONL2U.
Handelsregister 09063021. www.flynth.nl.
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.

Paragraaf ter benadrukking van de impact van COVID-19
Het coronavirus heeft ook invloed op Stichting Artiance centrum voor de kunsten. In de
toelichting in het jaarverslag en bij de toelichting op de staat van baten en lasten in de
jaarrekening heeft het bestuur de huidige impact en haar plannen om met deze
gebeurtenissen of omstandigheden om te gaan toegelicht. Ook geven zij aan dat het op dit
moment voor hen niet goed mogelijk is om in te schatten wat de invloed van het coronavirus
is op de financiële prestaties en gezondheid van Stichting Artiance centrum voor de kunsten.
Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.
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;

▪

de overige gegevens.

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 controle 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 bestuursverslag en de overige
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht 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 organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
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.
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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 controleinformatie 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 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 organisatie haar continuïteit niet
langer kan handhaven;

▪

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 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 toezicht 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, 20 april 2021
Flynth Audit B.V.
Was getekend
drs. C.M. Dekker-Huige RA
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Bijlagen
Staat van Baten en Lasten Bureau CultuurPrimair over 2020
Realisatie 2020
Baten

€

Begroting 2020
€

Realisatie 2019
€

Bijdragen van cursisten, scholen en bedrijven

53.131

38.700

61.481

Subsidies
Gemeente Alkmaar

71.693

71.693

71.693

Overige subsidies

16.473

16.473

16.473

88.166

88.166

88.166

75.666

75.666

75.666

2.611

-

1.083

22.491

59.282

12.334

242.065

261.814

238.729

17.116

14.600

16.257

-

-

-

Overige bedrijfskosten

219.651

252.064

227.722

Totale lasten

236.767

266.664

243.980

5.298

-4.850

-5.250

-172

-150

-120

5.126

-5.000

-5.370

-

-

-

5.126

-5.000

-5.370

Sponsor- en fondsenwerving
Diverse baten
Mutatie onderhanden projecten

Totale baten
Lasten
Lonen salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Buitengewone baten en lasten
Resultaat

Bestemming van het resultaat
Mutatie algemene reserve

€

5.126

€

5.126
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