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JAARVERSLAG
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2019
Voorstellingen & concerten
Amateurvoorstellingen
Randprogramma
Subtotaal
Congressen & events
Totaal

305
44
27
376
92
468

2018
Activiteiten
322
39
15
376
77
443

2019
2018
Bezoekers
137.155
145.417
27.635
27.385
7.675
4.126
172.465
176.928
37.493
29.160
209.958
206.088
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Educatie
Schoolvoorstellingen
CKV
Randprogramma
Totaal

2019
Activiteiten
13
49
62

2018
10
64
74

2019
Leerlingen
4.296
444
578
5.318

2018
3.995
686
716
5.397
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Ook weet ik dat ik op het
podium wil staan, zoveel
energie als acteren en
optreden geeft, echt
helemaal super!
“Jullie geven een
fantastisch voorbeeld
van wat “kan” als
ouderen de kans krijgen
om te ervaren hoeveel ze
nog kunnen. Mentaal
een grote boost.”

‘Ik
vond
het
superleuk om mee
te doen aan Show
Apeldoorn want ik
heb er veel van
geleerd.

“We hebben
ongelooflijk veel
plezier samen,
hoezo onzeker?”
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JAARREKENING BOEKJAAR
1 januari t/m 31 december 2019

SCHOUWBURG EN CONGRESCENTRUM ORPHEUS N.V.

Balans Orpheus N.V.
Balans per
Voor resultaatbestemming

31 december 2019

31 december 2018

( x 1.000 euro)

( x 1.000 euro)

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa (1)
Software

-

-

1.884

2.032

17

17

45

41

Materiële vaste activa (2)
Andere vaste bedrijfsmiddelen

Financiële vaste activa (3)
Deelneming

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden (4)
Vorderingen (5)
Debiteuren
Belastingen en premies
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen (6)

453
37
280

544
36
211
770

791

3.296

2.339

6.012

5.220

Balans Orpheus N.V.
Balans per
Voor resultaatbestemming

31 december 2019

31 december 2018

( x 1.000 euro)

( x 1.000 euro)

Eigen vermogen (7)
Gestort en opgevraagd kapitaal
Wettelijke reserve
Algemene reserve
Resultaat boekjaar

371
3
186
304

371
3
52237
864

559

Voorzieningen (8)
Groot onderhoud
Jubilea

2.010
14

1.742
14
2.024

1.756

Kortlopende schulden (9)
Crediteuren
Belastingen en premies
Pensioenen
Overige schulden en overlopende passiva

346
98
23
2.657

271
126
11
2.497
3.124

2.905

6.012

5.220

Winst- en Verliesrekening over 2019

2019

2018

( x 1.000 euro)

( x 1.000 euro)

Subsidie Gemeente
Netto-omzet
Som der bedrijfsopbrengsten (10)

4.332
5.967

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten (11)

3.421
1.845
473
284
3.931

10.299

Bedrijfsresultaat voor financiële baten en
lasten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór belastingen (12)
Resultaat uit belastingen
Resultaat uit deelneming
Resultaat na belastingen
Totaal van rechtstreekse mutaties in het
eigen vermogen van de rechtspersoon
Totaal resultaat van de rechtspersoon (13)

4.218
5.894
10.112
3.656
1.724
443
259
3.777
9.954

9.859

345

253

47
-

52
47

52

392

305

88-

68-

304

237

-

-

304

237

Kasstroomoverzicht
2019

2018

( x 1.000 euro)

( x 1.000 euro)

345

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Mutatie in werkkapitaal

284
268
249

47
113-

13512

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

52
12-

40
318

501-

123-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

66-

25
278

1.080

Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen in:
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa

259
74
308-

1.146

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest
Betaalde Vennootschapsbelasting

801

253

-

501-

-

957

-

183-

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019
Algemeen
Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. is statutair gevestigd aan het Churchillplein 1,
7314 BZ te Apeldoorn. De voornaamste activiteiten van de onderneming zijn het exploiteren van een
theater en een congrescentrum.
De Naamloze Vennootschap Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V.
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08024536.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar,
geëindigd op 31 december 2019.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Vergelijkende cijfers
Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van voorgaand jaar aangepast.

Consolidatie
In 2012 is Orpheus Congres & Evenement B.V. opgericht. Deze vennootschap is in 2019
niet actief geweest en is daardoor van te verwaarlozen betekenis voor de jaarrekening van
Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. als geheel. Om deze reden wordt gebruik gemaakt
van de consolidatievrijstelling zoals opgenomen in artikel 407 lid 1 van BW 2 titel 9.

Fiscale positie
Fiscale eenheid
De fiscale gegevens betreffen de gegevens van zowel Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V.
als Orpheus Congres en Evenement B.V. daar er tussen de vennootschappen
een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting bestaat.
Berekening belastbaar bedrag
Het belastbaar bedrag is als volgt berekend:
Resultaat voor belastingen
Bij: gedeeltelijk aftrekbare bedragen (forfait)
Belastbare winst
Af: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Belastbaar bedrag
Berekening vennootschapsbelasting
Hierover is aan vennootschapsbelasting verschuldigd:

392.123
7.100
399.223
399.223

87.805

Statutaire Winstbestemmingsregeling
De statutaire winstbestemming luidt:
1. de winst is geheel ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders;
2. indien deze vergadering besluit tot uitkering van de gehele of gedeeltelijke winst aan de
aandeelhouders, wordt deze tussen hen verdeeld in verhouding tot het nominale bedrag
van hun aandelen.

Verwerking Resultaat
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om het resultaat
over het boekjaar ad € 304.318 geheel ten gunste van de algemene reserve te verwerken.
Dit resultaatbestemmingsvoorstel is nog niet in de balans verwerkt.

Gebeurtenissen na Balansdatum
Er hebben naast hetgeen vermeld is in deze jaarrekening na de balansdatum
geen materiële gebeurtenissen plaatsgevonden die noodzaken tot een
bijstelling van de Jaarrekening per 31 december 2019.

Continuiteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Dit boekjaar is het positief eigen vermogen verder toegenomen tot € 864.197
Daarmee is de financiële positie van Orpheus verder verstevigd.
Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. is afhankelijk van subsidies
van de gemeente Apeldoorn.
Jaar na jaar komt Orpheus de prestatie-afspraken die gerelateerd zijn aan de subsidie na; zo ook
in 2019. Daarmee is de reguliere subsidie die Orpheus jaarlijks verkrijgt, veilig gesteld. Orpheus
handhaaft het reeds strak ingezette kostenbeleid ook in 2019. Het tussenjaar 2020 en het nieuwe
meerjarenbeleidsplan 2021-2024 richt zich op het op peil houden of verder doen groeien van het
eigen vermogen. De resultaten van 2018 en 2019 tonen aan dat de continuïteit van Orpheus
niet in gevaar is.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
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 naar de onderneming 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 van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de winst-en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van 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 nagenoeg alle of 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/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de
dienstverlening zijn overgedragen aan de koper/cliënten.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in handels- en overige vorderingen, geldmiddelen,
leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. In de
jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: financiële activa en
financiële verplichtingen, verstrekte leningen, overige vorderingen en overige financiële verplichtingen.
De onderneming maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de
direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien echter financiële
instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en verliesrekening, worden direct toerekenbare transactiekosten direct
verwerkt in de winst-en verliesrekening.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Overige vorderingen
Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van
de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
Materiële vaste activa
De vaste bedrijfsmiddelen en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun
kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.
De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun
plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De afschrijvingen worden berekend
als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische
levensduur.
De afschrijvingspercentages die gehanteerd worden liggen tussen de 3,33% en de 33,33%
Ter zake van verwachte kosten van periodiek groot onderhoud aan gebouwen, installaties e.d. wordt een
voorziening gevormd. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde.
Deelnemingen waarin de onderneming de zeggenschap gezamenlijk met andere deelnemers uitoefent
(joint ventures), worden gewaardeerd volgens dezelfde methode.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de
onderneming echter geheel of ten dele garant staat voor de schulden van een deelneming, dan wel de
feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) in staat te stellen tot betaling van haar
schulden, wordt een voorziening gevormd ter grootte van de verwachte betalingen door de onderneming
ten behoeve van de deelneming. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze
deelneming gevormd en voor het overige gepresenteerd onder de voorzieningen.
De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële
instrumenten.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en
lasten.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Bij de waardering van de voorraden wordt
rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden waardeverminderingen.
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd
Financiële instrumenten.

Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
en
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk
geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de
vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
Voorziening groot onderhoud
Voor verwachte kosten inzake periodiek onderhoud van panden, installaties e.d. wordt een voorziening
gevormd. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van
groot onderhoud en de periode die telkens verloopt tussen de werkzaamheden van groot onderhoud, een
en ander zoals blijkend uit een meerjarenonderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden
verwerkt ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten.
Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Opbrengstverantwoording
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en verliesrekening verwerkt wanneer het
bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen
vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar
kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden
gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden
gedekt door de opbrengsten.
Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst-en verliesrekening als netto-omzet
opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van
voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden / de tot dat
moment verrichte dienstverlening als percentage van de totaal te verrichten dienstverlening / de tot dat
moment gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening
De overige bedrijfsopbrengsten betreffen voornamelijk de opbrengsten uit verhuur kantoorruimte
en opbrengsten Vrienden van Orpheus.

Subsidies
Subsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de onderneming zal voldoen aan de daaraan
verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van de door de onderneming gemaakte kosten worden
systematisch als opbrengsten in de winst- en verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de
kosten worden gemaakt.
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Hieronder zijn begrepen de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de
verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten
opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die
verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar
kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van
de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere
(expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste
schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum
af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de
onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de
onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2019 volgens
opgave van het fonds 99,2% (PFZW). Het bedrijfstakpensioenfonds heeft 10 jaar de tijd om de
financiële positie te herstellen. De dekkingsgraad van 124,4% dient PFZW in 2027 bereikt te hebben.
Daarmee voldoen ze aan de wettelijke eis. In het bijgewerkte herstelplan van maart 2019
laat PFZW zien dat de beleidsdekkingsgraad eind 2027 weer op het vereiste niveau kan zijn.
- de pensioenen worden niet verhoogd bij een dekkingsgraad onder de 110%;
- de pensioenen worden slechts verhoogd met een deel van de loonstijging (indexeren) bij
een dekkingsgraad hoger dan 110%;
- een opslag voor herstel in de premie van 2%, deze opslag is al opgenomen in de huidige premie;
- als de aannames onder het herstelplan niet uitkomen dan kan het nog het indexatiebeleid
aanpassen (door bijvoorbeeld later te indexeren).
Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de vennootschap bij een tekort in het fonds geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.
Ultimo 2019 (en 2018) waren er voor de vennootschap geen pensioenvorderingen en geen
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
WNT
Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi) publieke
sector (WNT) heeft de onderneming zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze
als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Toelichting op de balans per 31 december 2019
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA (1)
Stand per 1 januari 2019
Aanschafprijs software
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari 2019

167.198
166.815383

Investeringen
Afschrijvingen
Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde software per 31 december 2019

383167.198
167.198-

De software wordt afgeschreven in 3 en 5 jaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA (2)
Stand per 1 januari 2019
Aanschafprijs andere vaste bedrijfsmiddelen
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari 2019

7.740.199
5.707.9712.032.228

Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen

135.912
271.33312.561-

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

7.863.550
5.979.304-

Boekwaarde
andere vaste bedrijfsmiddelen per 31 december 2019

1.884.246

De materiële vaste activa wordt afgeschreven over een periode van 3 tot 30 jaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA (3)
Op 19 juli 2012 is Orpheus Congres en Evenement B.V. opgericht.
Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V. heeft een 100% belang in de B.V.
Deelneming
Boekwaarde deelneming per 1 januari
Resultaat deelneming
Boekwaarde deelneming per 31 december

2019

2018

17.508
7117.437

17.578
7017.508

VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN (4)
Toneellampen
Voorraden Food & Beverage

2019
5.884
38.832
44.716

2018
4.577
36.606
41.183

2019
452.896
452.896

2018
543.911
543.911

2019
36.194
36.194

2018
35.880
35.880

2019

2018

47.023
8.554
3.931
101.829
74.056
45.385
280.778

50.000
12.220
16.781
18.494
91.690
21.979
211.164

VORDERINGEN (5)
Debiteuren
Debiteuren
Af: voorziening wegens oninbaarheid

Belastingen en premies
VPB lopend boekjaar
Omzetbelasting boekjaar

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Te vorderen rente
Cadeaubonnen
Nog te factureren omzet
Vooruitbetaalde kosten
Verzekeringen
Pensioenen
Overige vorderingen

In de overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten zijn geen bedragen inbegrepen met een
resterende looptijd langer dan 1 jaar.

LIQUIDE MIDDELEN (6)
Bedrijfsplusrekening
Rekening-courant banken
Kruisposten
Kas
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

2019
1.684.312
1.583.732
27.816
3.295.860

2018
1.684.251
615.040
40.094
2.339.385

EIGEN VERMOGEN (7)
Gestort en opgevraagd kapitaal
In het verleden zijn de aandelen groot € 450 gesplitst in 6 aandelen van € 75. Dit heeft geen
consequenties voor de onderlinge verhouding in aandelenbezit gehad.
3.600 aandelen A zijn geplaatst bij de gemeente Apeldoorn met een nominale waarde
van € 75 per stuk.
1.314 aandelen B met een nominale waarde van € 75 en 318 onderaandelen B met een
nominale waarde van € 7,50 zijn geplaatst bij particulieren.
Tot en met 2017 zijn 386 B aandelen door Orpheus ingekocht van een particulier om niet.
In 2019 heeft geen aandelen inkoop om niet door Orpheus plaatsgevonden.

Wettelijke reserve
In verband met conversie en splitsing van de aandelen in 2005 is het geplaatste kapitaal van
fl. 825.000 (€ 374.369) gewijzigd in € 371.250. Voor dit verschil wordt een niet-uitkeerbare
reserve aangehouden door de vennootschap.
Geplaatst Ingekochte
kapitaal Aandelen
Stand per 1 januari 2019
Mutaties:
- Ingehouden winst
- Resultaat boekjaar
- Voor 2019 ingekochte aandelen

371.250

28.950-

Wettelijke
reserve

Algemene
reserve

3.119

185.510

Onverdeeld
resultaat

Totaal
2019
559.879

237.037

237.037304.318

422.547

67.281

864.197

2019

2018

1.742.257
323.750
56.0242.009.983

1.667.512
223.750
149.0051.742.257

28.950

- In 2019 ingekochte aandelen
Stand per 31 december 2019

342.300

28.950

3.119

VOORZIENINGEN (8)
Voorziening groot onderhoud
Het fonds groot onderhoud heeft betrekking op het periodiek te verrichten groot onderhoud ter
zake van gebouw, installaties en inventarissen.
Deze voorziening is overwegend langlopend van aard.
Stand per 1 januari
Bij: toevoegingen over het boekjaar
Af: onttrekkingen in het boekjaar
Af: vrijval voorziening
Stand per 31 december

In opdracht van de Gemeente Apeldoorn heeft PVM Eindhoven BV in 2014 een nieuw meerjaren
onderhoudsplan opgesteld op basis van een bouwkundige en installatietechnische inspectie.
Op basis van dit onderhoudsplan is de voorziening groot onderhoud in 2014 herzien.
In 2015 is, in goed overleg met de Gemeente Apeldoorn, afgesproken dat het volledige onderhoud
van het pand ook de aankomende jaren door Orpheus uitgevoerd zal worden. Orpheus heeft hierover
jaarlijks evaluatiemomenten met de Gemeente. In 2019 heeft een update van het meerjarenbeleidsplan
plaatsgevonden. Deze herziening gaf geen aanleiding om de voorziening groot onderhoud te herzien.
De trekkenwand is niet opgenomen in de meerjarenondersplannen.
Toegevoegd aan het plan groot onderhoud is de dotatie inzake het herstofferen van de theaterstoelen
van de Rabobankzaal.

Voorzieningen voor jubilea
Jubilea personeel
Stand 1 januari
Dotatie in boekjaar
Onttrekking in boekjaar
Stand 31 december

2019

2018

13.682
74
13.756

13.738
350
40613.682

2019
345.757
345.757

2018
271.265
271.265

2019
25.523
72.440
97.963

2018
50.864
75.169
126.033

2019
22.792
22.792

2018
11.292
11.292

De voorzieningen voor jubilea personeel zijn overwegend langlopend van aard.

KORTLOPENDE SCHULDEN (9)
Crediteuren
Crediteuren

Belastingen en premies
Vennootschapsbelasting lopend boekjaar
Loonheffing en sociale lasten

Pensioenen
Pensioenpremies

Overige schulden en overlopende passiva
Verplichting vakantiegeld en -dagen
Ticket voorverkoop
Verkoop pauzedrankjes en theatermenu's
Energie en water
Accountantskosten
Uitkoopsommen voorstellingen
BUMA-rechten
Tegoeden consumptiekaarten
Uitgegeven cadeaubonnen
Nog te betalen salarissen
Nog te betalen onderhoud gebouw
Vooruitontvangen omzet
Vooruitontvangen debiteuren
Vrienden en vriendjes van Orpheus
Nog te betalen parkeergelden
Overige te betalen posten

2019
133.287
1.753.922
1.397
22.864
15.789
81.919
8.762
25.292
20.215
25.966
61.916
115.935
19.682
4.210
45.151
321.371
2.657.678

2018
135.646
1.514.912
1.665
27.415
18.810
207.000
3.053
25.540
20.872
38.763
53.008
70.805
19.682
5.064
55.337
299.661
2.497.233

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Conform de afspraken in de gesloten raamovereenkomst betaalt de NV vanaf
1 december 2004 huur. Met gemeente Apeldoorn is een huurovereenkomst gesloten terzake
van de schouwburg voor een periode van veertig jaar.
Vanaf 1 juli 2005 bedraagt de huurprijs € 1.816.565 per jaar welke niet wordt geïndexeerd.

Toelichting op de Winst- en verliesrekening over 2019

2019

2018

4.331.506
1.825.582
2.776.173
1.011.042
133.192
221.783
10.299.278

4.217.835
1.602.553
3.152.208
791.760
200.846
146.347
10.111.549

Inkoopwaarde horeca
Inkoopkosten programma's Schouwburg
Bumakosten Schouwburg
Inkoopkosten Congres
Inkoopkosten Culturele Verhuringen
Uitbesteed werk
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

372.852
2.184.306
193.707
489.892
6.716
173.443
3.420.916

329.822
2.447.311
244.317
393.755
16.669
223.548
3.655.422

Lonen en salarissen
Lonen en salarissen

1.845.277
1.845.277

1.723.519
1.723.519

299.042
174.087
473.129

282.262
160.961
443.223

Subsidie Gemeente (Bijdrage huivesting, personeel en materieel)
Omzet horeca (tbv Schouwburg en Congres)
Omzet Schouwburg
Omzet Congres
Omzet Culturele Verhuringen
Omzet Overig
Som der bedrijfsopbrengsten (10)

Sociale premies bedrijfsvereniging
Pensioenpremie
Sociale lasten

PERSONEELSGEGEVENS
In het verslagjaar was gemiddeld 50,4 fte (full-time equivalenten),
op basis van vast contract danwel op basis van oproepcontract in dienst van
de vennootschap, onderverdeeld als volgt:
Afdeling

2019

2018

Directie
Stafafdelingen
Verkoop
Operations

1,0
3,5
12,2
33,7

0,5
3,7
12,6
34,3

Totaal

50,4

51,1

WNT
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.
De WNT is van toepassing op Schouwburg en Congrescentrum Orpheus N.V.
Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 €194.000,
zijnde het algemeen bezoldigingsmaximum.

Leidinggevende topfunctionaris
Mirjam Barendregt

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Deeltijdfactor in Fte
(Fictieve) dienstbetrekking

Directeur
01/01-31/12
1,0
ja

Bezoldiging
Beloning plus betaalbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

109.491
13.935
123.426

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Gegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Deeltijdfactor 2018 in fte
(Fictieve) dienstbetrekking

194.000
Meta Neeleman

Martin Berkhoff

Mirjam Barendregt

01/01-31/3

01/04 - 15/09

16/09-31/12

1,0

1,0

1,0

ja

ja

ja

Beloning plus betaalbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2018

35.196

37.799

3.425

3.647

3.989

38.621

41.446

34.026

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

46.603

86.992

55.405

30.037

Toezichthoudende topfunctionaris
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

R.V.W.M. Lantain
Voorzitter
01/01-25/04

Bezoldiging
Totaal bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onveschuldigd betaald, nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

P. Eringa
Voorzitter / Lid
01/01-31/12

1.839

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

9.168

6.660

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

26.044

Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

R.V.W.M. Lantain
Voorzitter
01/01-31/12

Bezoldiging
Totaal bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

P. Eringa
Lid
19/04-31/12

3.726

2.233

28.350

13.308

Toezichthoudende topfunctionaris
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

E.M.A. Kwaks
Lid
01/01-31/12

Bezoldiging
Totaal bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onveschuldigd betaald, nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

P.D. van Eijk
Lid
01/01-31/12

4.884

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

19.400

4.832

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

19.400

Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Totaal bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

E.M.A. Kwaks
Lid
01/01-31/12

P.D. van Eijk
Lid
01/01-31/12

2.262

2.326

18.900

18.900

Toezichthoudende topfunctionaris
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

B.G.M. Lemstra

J.Fluit

Lid
01/01-31/12

Lid
01/01-31/12

Bezoldiging
Totaal bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onveschuldigd betaald, nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

4.893

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

19.400

4.885

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

19.400

Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Bezoldiging
Totaal bezoldiging
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

B.G.M. Lemstra

J.Fluit

Lid
01/01-31/12

Lid
01/01-31/12

2.392

2.295

13.308

18.900

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.

Naam
R.V.W.M. Lantain
P. Eringa
P. Eringa
E.M.A. Kwaks
P.D. van Eijk
J. Fluit
B.G.M. Lemstra

Ingang
Aanstelling
14-2-2011
25-4-2019
19-4-2018
22-4-2013
28-4-2016
28-4-2016
19-4-2018

Einde
Aanstelling Functie
25-4-2019 Voorzitter RvC
Voorzitter RvC
25-4-2019 Lid RvC
nvt
Lid RvC
nvt
Lid RvC
nvt
Lid RvC
nvt
Lid RvC

2019

2018

284.277

259.075

Onderhoud inventaris
Schoonhouden gebouw
Overige personeelskosten
Publiciteit
Gas, water en electra
Overige kosten horeca
Porti-, internet- en telefoonkosten
Onderhoud gebouwen en terreinen
Dotatie onderhoudsfonds
Verzekeringen
Advieskosten
Accountantskosten
Drukwerk en kantoorbenodigdheden
Overige voorstellingskosten
Huisvestingskosten
Abonnementen en contributies
Overige kosten
Huur
Overige baten en lasten

39.591
187.474
44.257
193.065
213.411
57.354
42.521
198.228
323.750
80.807
30.222
20.259
13.394
106.438
421.221
25.626
121.144
1.816.565
4.363-

26.414
204.117
50.777
210.513
210.645
51.230
39.609
203.471
223.750
74.182
2.278
20.170
15.553
56.701
431.655
16.251
125.822
1.816.565
2.633-

Overige bedrijfskosten

3.930.964

3.777.070

Som der bedrijfslasten (11)

9.954.563

9.858.309

Ontvangen rente herfinanciering Gemeente Apeldoorn
Ontvangen rente bedrijfsplusrekening

47.324
84

51.524
38

Financiële baten en lasten

47.408

51.562

392.123

304.802

Afschrijvingen

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
vóór belastingen (12)
Vennootschapsbelasting lopend boekjaar
Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren

87.805
-

67.933
169-

Resultaat uit belastingen

87.805

67.764

304.318

237.038

Totaal resultaat van de rechtspersoon (13)

Ondertekening
Apeldoorn, 19 maart 2020
De directie

Raad van Commissarissen

……………………………

…………………………………

M. Barendregt

P. Eringa, voorzitter

E.M.A. Kwaks

B. Lemstra

P.D. van Eijk

J. Fluit

