Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam
2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving
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Naam
Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam

RSIN / Fiscaal nummer
Het fiscale mummer van de stichting is 8174.03.954.

Contactgegevens
Postadres:
Postbus 3438
1001 AE Amsterdam

Fysiek adres:
Gravenstraat 17
1012 NL Amsterdam

Bestuurssamenstelling per 31 december 2014
Mevrouw C.H. Broers

Samenstelling Raad van Toezicht
De heer mr. S. Hepkema
De heer mr. N.S.J. Koeman
De heer drs. B.A. Gieben
de heer drs. D.G. Vierstra RC

namens de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk
namens de Stichting Hermitage aan de Amstel
namens de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk
namens de Stichting Hermitage aan de Amstel

Beleidsplan
De Stichting Producties voert in opdracht en voor rekening en risico van de moederstichtingen de
tentoonstellingen uit in de Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk te Amsterdam. Als
moederstichtingen worden in dit kader aangemerkt de Stichting Hermitage aan de Amstel en de
Nationale Stichting De Nieuwe Kerk. Doordat alles wordt doorberekend aan beide moederstichtingen
sluit de exploitatie van de Stichting Producties jaarlijks op nihil.

Beloningsbeleid
De Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam heeft een eigen
arbeidsovereenkomst met het personeel dat via deze stichting werkt. Binnen de stichting wordt
niemand beloond boven de wet normering topinkomens. De leden van het bestuur en de Raad van
Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ten behoeve van het bestuur of de Raad
van Toezicht.

Doelstelling
De doelstelling van de stichting is volgens de statuten:
Te fungeren als steunstichting uitsluitend voor de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk en de Stichting
Hermitage aan de Amstel, hierna te noemen: de moederstichtingen, door het verzorgen van de
(inhoudelijke) voorbereiding en organisatie van tentoonstellingen en andere evenementen in de door
beide moederstichtingen geëxploiteerde instituten, respectievelijk De Nieuwe Kerk en de Hermitage
Amsterdam, alsmede het verzorgen van beheer- en managementactiviteiten ten behoeve van de
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moederstichtingen en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2014
De Stichting Producties voert in opdracht en voor rekening en risico van de moederstichtingen de
tentoonstellingen uit in de Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk te Amsterdam. Als
moederstichtingen worden in dit kader aangemerkt de Stichting Hermitage aan de Amstel en de
Nationale Stichting De Nieuwe Kerk. Doordat alles wordt doorberekend aan beide moederstichtingen
sluit de exploitatie van de stichting jaarlijks op nihil. Voor een verslag van de uitgevoerde activiteiten
in De Nieuwe Kerk wordt verwezen naar het verslag van de Nationale Stichting De Nieuwe Kerk.
Voor een verslag van de uitgevoerde activiteiten in de Hermitage Amsterdam wordt verwezen naar het
verslag van de Stichting Hermitage aan de Amstel.

Financiële verantwoording
Balans per 31 december 2014
31 december 2014

31 december 2013

(in duizenden euro's)

ACTIVA
Materiële vaste activa
Inventarissen

125

*1

139

125

139

Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen

1.273
564

Totaal

*2
*3

2.288
481

1.837

2.769

1.962

2.908

PASSIVA
Eigen vermogen
-

-

Schulden
Schulden op lange termijn
Schulden aan kredietinstellingen
Overige schulden op korte termijn
Kortlopende schulden
Totaal

200
1.762

200

*4
*5
*6

1.762
1.962
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-

1.052
1.656
2.708
2.908

Staat van baten en lasten over 2014

Realisatie
2014

Begroot
2014

Realisatie
2013

8.982

9.786

11.707

Bijdrage derden en projectsubsidies

955

909

468

Overige inkomsten

117

252

183

10.054

10.947

12.358

2.894
7.131
29

2.910
7.983
54

3.154
9.140
64

10.054

10.947

12.358

-

-

-

(in duizenden euro's)

Baten
Bijdragen opdrachtgevers

Totaal baten
Lasten
Personeels- en organisatiekosten
Tentoonstellingskosten
Afschrijvingen
Totaal lasten
Exploitatiesaldo

Grondslagen voor de bepaling van vermogen en resultaat
Algemeen
De jaarrekening wordt opgesteld conform richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 640) voor
organisaties zonder winststreven. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben zich gedurende het verslagjaar geen
schattingswijzigingen voorgedaan.
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de door de Raad van Toezicht
goedgekeurde begroting.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is
dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische
voordelen in zich bergen en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
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een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekomstige economische voordelen en alle
of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen,
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan
aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. De baten en kosten worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op kostprijs onder aftrek van afschrijvingen op basis
van de geschatte levensduur en berekend volgens de lineaire methode.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam
vorderingen (op lange en korte termijn), liquide middelen, langlopende en kortlopende schulden.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde inclusief direct
toerekenbare transactiekosten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Indien er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijk
geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief transactiekosten. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is
van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Op vorderingen wordt een noodzakelijk geachte voorziening getroffen voor risico
van oninbaarheid.

Overlopende tentoonstellingsgelden
Indien bij overlopende projecten en manifestaties tekorten worden verwacht die niet kunnen worden
gedekt uit door sponsors verstrekte gelden, worden deze projecten gepresenteerd onder aftrek van een
hiervoor benodigde voorziening.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Schulden
De schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De schulden worden na de eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van agio of disagio of
transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Resultaatbepaling
Het exploitatiesaldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal
der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij
voorzienbaar zijn.

Personeelskosten
Periodiek betaalde beloningen
Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op
grond van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend
aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden
gekoppeld.

Pensioenen
De stichting heeft voor al haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op het gemiddeld verdiende
loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de stichting. De
verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van het personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds PFZW. De stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de
werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door zijn financiële verplichtingen) dit toelaat. De stichting heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW anders dan
het effect van hogere toekomstige premies.
De activa en passiva worden gewaardeerd op de nominale bedragen, voor wat de vorderingen betreft
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
In de staat van baten en lasten worden verantwoord de vergoedingen van derden voor de in de
verantwoordingsperiode verleende diensten en de daarmee samenhangende kosten.

6

