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JAARVERSLAG 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT  
Bij gelegenheid van de overgang van het Muziekcentrum van de Omroep (hierna: MCO) naar de 
Stichting Omroep Muziek (hierna: SOM) heeft de Raad van Bestuur van de NPO per 1 augustus 
2013 een nieuwe Raad van Toezicht benoemd. Voordracht en benoeming hebben plaatsgevonden 
conform art. 10 van de statuten van de SOM. 

De samenstelling van de nieuwe raad is: prof. mr. F.B.J. Grapperhaus (voordracht NTR), drs. J.J. 
van der Wijk (voordracht AVRO) en K.G. Samplonius (voordracht NTR, AVRO en TROS). Alle 
leden van de Raad van Toezicht zijn aangetreden per  1 augustus 2013 en benoemd voor een 
periode van 3 jaar. Het voorzitterschap berust bij prof. mr. F.B.J. Grapperhaus. 

Conform het advies uit de Governance Code Cultuur wordt uitgegaan van het aftreden van één lid 
per jaar en kunnen leden twee keer worden herbenoemd. De terugtreeddata per lid van de Raad is 
vastgesteld op respectievelijk 2014, 2015 en 2016. Een rooster van aftreden (en herbenoeming) is 
opgesteld. 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen honorarium, maar krijgen jaarlijks een 
kostenvergoeding ter grootte van € 1500 (voorzitter) en € 1000 (leden). 

De Raden van Toezicht MCO en nadien SOM zijn in 2013 elf keer bijeen geweest, in 
aanwezigheid van de directies van MCO en SOM. De Raden hebben zeven keer vergaderd met de 
directie van het MCO en nadien vier keer met de directie van de SOM. Hierbij waren soms ook  
leden van het management team MCO/SOM aanwezig bij voor hen relevant onderwerpen.  
 
Naast deze formele vergaderingen is er veelvuldig overleg geweest tussen de voorzitter en de 
directeur en de leden van de Raad van Toezicht, met de Ondernemingsraad, de 
ensemblecommissies en  stafleden. Een enkele keer heeft de Raad zich ook verstaan met de 
Raad van Bestuur NPO, de directies van partneromroepen en met de Directie Media, Letteren en 
Bibliotheken van het ministerie van OCW. 

De in de vergaderingen behandelde onderwerpen waren onder meer: 

 De financiële resultaten en vooruitzichten 
 De start van de (vernieuwde) organisatie 
 De verzelfstandiging van het Metropole Orkest  
 De samenwerking met NAT-partners/omroepen 
 De toekomst van de wegbezuinigde afdelingen educatie en de muziekbibliotheek 
 De toekomst van het gebouw 
 

Ondanks de bezuinigingen en de reorganisatie is 2013 afgesloten met een positief financieel 
resultaat. De Raad van Toezicht heeft met tevredenheid geconstateerd dat de overdracht van 
MCO activiteiten naar de SOM en (gedeeltelijk) naar de Stichting Metropole Orkest (uitplaatsing) 
op soepele wijze door de directies van de betreffende organisaties is uitgevoerd.  
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VERSLAG VAN DE DIRECTIE  
In 2013 – per 1 augustus 2013 is de Stichting Muziekcentrum Omroep  ‘omgelabeld’ naar de 
Stichting Omroep Muziek  De significante bezuinigingen op de mediabegroting waren de 
aanleiding en dwongen tot een majeure reorganisatie. De Radio Kamer Filharmonie, de MCO 
Muziekbibliotheek en MCO Educatie zijn helemaal opgeheven. Bovendien zijn bij de staf van het 
MCO vele ontslagen gevallen alsook in het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor.  

De Stichting Omroep Muziek (voorheen Stichting Muziekcentrum Omroep) en de Stichting 
Uitvoering Sociaal Plan SOM (hierna: USP) zijn gevestigd te Hilversum. 
 
De taak van de SOM is het in stand houden en exploiteren van een orkest en een koor, 
voornamelijk ten behoeve van de landelijke publieke omroep. Vanaf 1 augustus 2013 behoren de 
ensembles het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor tot de SOM. Tot en met juli 
2013 behoorden tot het MCO de ensembles: het Radio Filharmonisch Orkest, de Radio Kamer 
Filharmonie, het Metropole Orkest en het Groot Omroepkoor. 
 
De Stichting USP heeft ten doel de uitvoering van het Sociaal Plan van MCO/SOM ten behoeve 
van medewerkers waarvan, ten gevolge van een door de overheid opgelegde bezuiniging, de 
arbeidsovereenkomst (deels) beëindigd of gewijzigd is.  
 
De Raad van Toezicht van de SOM bestaat uit de volgende leden:  
 De heer prof. mr. F.B.J. Grapperhaus (voorzitter); 
 Mevrouw drs. J.J. van der Wijk; 
 De heer K.G. Samplonius. 
 
De SOM en de Stichting Uitvoering Sociaal Plan SOM hebben eenzelfde directie bestaande uit: 
 De heer mr. S.P.F.M. Paardekooper, directeur 
 

Reorganisatie 

De in 2012 ingezette reorganisatie van het MCO is in 2013 verder uitgevoerd en afgewikkeld.  
De Radio Kamer Filharmonie (RKF), MCO Educatie en de MCO Muziekbibliotheek zijn opgeheven. 
De staven zijn gehalveerd. Het Metropole Orkest is, conform de Tweede Kamer motie Van 
Dam/Huizing (december 2012), verzelfstandigd.  
 
De personele reductie bedraagt 118 FTE per 31 juli 2013. 104 werknemers van het MCO zijn 
afgevloeid. Hun vertrek en zijn financiële compensaties is geschied conform het in 2012 
vastgestelde en goedgekeurde sociaal plan. Per 1 augustus 2013 is het MCO ‘omgelabeld’ naar 
de SOM en is het Metropole Orkest door een activa/passiva transactie uitgeplaatst.  
 

Algemene reserve en Eigen Vermogen 

Onder het geconsolideerde resultaat is opgenomen het resultaat van het MCO (01.01 – 31.07 
2013, de SOM (01.08 – 31.12 2013) en de USP (2013). Het geconsolideerde resultaat over 2013 
bedraagt € 2.022.000. 

Het saldo wordt aangewend voor het bestemmingsfonds en de bestemmings- en algemene 
reserve. Hierdoor verandert de negatieve algemene reserve van € 677.000 per 31 december 2012 
naar positief € 577.000 per 31 december 2013. Daarnaast is € 300.000 toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve (totale mutatie € 255.000).  
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Het totale Eigen Vermogen (Stichtingskapitaal, Bestemmingsfonds, Bestemmingsreserve en 
Algemene Reserve) bedraagt per 31 december 2013 € 1.737.000 positief. 
Deze versterking van het Eigen Vermogen in 2013 geeft aan dat de SOM financieel gezond is. 
Door de herfinanciering van het pand en de nieuwe budgetafspraken ten behoeve van de SOM is 
er weer sprake van continuïteit.  

Financieel resultaat  

Over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 heeft de SOM een genormaliseerd 
positief geconsolideerd resultaat behaald van € 952.743. Dit resultaat is behaald door een tijdige 
voorbereiding op de reorganisatie, de strakke uitvoering daarvan en een onveranderd financieel 
beleid. Nog belangrijke is dat door de herfinanciering van ons studiocomplex, door de Bank  
Nederlandse Gemeenten, aan de Heuvellaan 33 te Hilversum  een bijzonder bate is gerealiseerd. 
Het totale geconsolideerde positieve resultaat bedraagt tot en met 31 december 2013:  
€ 2.022.000.  

Stichting Omroep Muziek (incl. Stichting USP) 

Begroting 2013 
    

2013 

   Werkelijk  % 
 

Begroting  % 
(in duizenden euro’s)         

    Subsidie OCW       24.264  82,4%       24.264  91,5% 

Levende Muziek (vanuit GOS)         1.354  4,6%         1.354  5,1% 

Financieringsbijdrage uit frictiekosten         2.857  9,7%              -    0,0% 

Overige inkomsten            960  3,3%            886  3,3% 

    
Totaal baten       29.436  100,0%       26.504  100,0% 

Arbeidskosten       22.651  82,6%       22.581  85,2% 

Huisvesting         1.001  3,7%            917  3,5% 

Afschrijving            373  1,4%            384  1,4% 

Techniek- en Productiekosten         1.391  5,1%         1.285  4,8% 

Overige bedrijfslasten         1.064  3,9%         1.308  4,9% 

Herwaardering duurzame activa         1.069  3,9%              -    0,0% 

Financiële baten en lasten            270  1,0%            369  1,4% 

Doorberekeningen           -405  -1,5%           -347  -1,3% 

    
Totale lasten       27.414  100,0%       26.496  100,0% 

Saldo baten en lasten         2.022                8  
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Activiteiten 

In de verslagperiode hebben directie en management de volgende zaken gerealiseerd: 
 
 Het sociaal plan is vastgesteld en uitgevoerd. 
 Het Radio Filharmonisch Orkest is opnieuw geformeerd, mede op basis van kwaliteitscriteria. 
 De formatie van het Groot Omroepkoor is verkleind van 72 fte naar 60 fte. 
 Er is een nieuw businessplan geschreven voor het Metropole Orkest en de verzelfstandiging 

van het orkest is gerealiseerd.  
 Voor ons bedrijfspand Heuvellaan 33 in Hilversum is een herfinanciering overeengekomen met 

de Bank Nederlandse Gemeente, welke herfinanciering in nauw overleg met het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is tot stand gekomen.  

 Een aantal nieuwe professionele huurders heeft huisvesting in ons pand gevonden, zodat een 
beter perspectief is ontstaan op duurzame huurinkomsten, basis voor gezonde exploitatie van 
dit vastgoed. 

 De Stichting Muziekcentrum van de Omroep is per 1 augustus 2013 omgezet in de Stichting 
Omroep Muziek. Dat is de nieuwe naam voor de verkleinde stichting waarin het Radio 
Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor zijn opgegaan.  

 Per 1 mei 2013 is een directeur voor deze nieuwe stichting benoemd de heer mr. Stan P.F.M. 
Paardekooper. 

 Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden om (delen van) de Muziekbibliotheek te 
herplaatsen elders in Nederland. In overleg met het Nederlands Muziek Instituut (NMI), het 
Koninklijk Conservatorium en de Gemeente Den Haag wordt  onderzocht of herplaatsing en 
heropenstelling van de collecties mogelijk is in Den Haag/Leiden (RUL). 

 

Tot slot 

Waren de boekjaren 2012 en 2011 al buitengewoon turbulent wegens de voorgenomen 
dramatische bezuiniging op het MCO, het effectieve reorganisatiejaar 2013 was zeker zo onrustig. 
Een grootschalige reorganisatie met al zijn gevolgen doorvoeren, terwijl de ‘winkel gewoon open 
was’, is een enorme opgave. Dat die reorganisatie niettemin voltooid is en de SOM een goede 
start kent, is te danken aan de onversaagde inzet van onze medewerkers in de orkesten en in het 
koor en zeker ook binnen de staf van het bedrijf. De SOM dankt allen –zeker ook directie en 
management van het MCO- van ganser harte voor hun inzet en hun geloof in een nieuw toekomst. 

Aan degenen die ons bedrijf als gevolg van deze bezuinigingen hebben moeten verlaten, betuigen 
wij onze diepe respect. Als musicus verlies je bij ontslag meer dan je werk, je verliest ook de 
mogelijkheid om je muzikale passie ten overstaan van publiek in te zetten en ten gehore te 
brengen. Wij wensen u toe dat u op enigerlei wijze die passie, die inzet weer vindt. Dat u uw talent 
heeft geleend aan de ensembles en/of de staf van het Muziekcentrum van de Omroep, vervult ons 
met grote dank.  
 
 
Stan .P.F.M. Paardekooper, directeur 
14 april 2014 
 
 
 
 



 
 

 
SOM/EG2013/14 april 2014 - DEF  9 
 

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

 

  



 
 

 
SOM/EG2013/14 april 2014 - DEF  10 
 

Geconsolideerde balans per 31 december 2013 

(na resultaatbestemming) 

Activa 2013 2012 
(in duizenden euro’s)         
     
Vaste activa     
     
Materiële vaste activa     
Bedrijfsgebouwen en -terreinen         7.152           8.443   
Inventaris            115              147   
Apparatuur              44                68   
Muziekinstrumenten            585              774   
Overige              -                 -    
           7.896            9.432  
     
Financiële vaste activa     
Muziekinstrumentenfonds              14                38   
                14                 38  
     
Vlottende activa     
     
Vorderingen     
Debiteuren            337              417   
Overige vorderingen en overlopende 
activa 

           490           2.589   

             827           3.006  
     
Liquide middelen          5.537           5.458  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

          14.274          17.934  
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Passiva 2013 2012 
(in duizenden euro’s)         
     
Eigen vermogen     
     
Stichtingskapitaal            681              681   
Bestemmingsfonds            179              272   
Bestemmingsreserve            300                45   
Algemene reserve            577             -677   
           1.737               321  
     
Voorzieningen     
     
Groot onderhoud            684              700   
Ziekengeld              43                53   
Reorganisatie            634              700   
Uitvoering Sociaal Plan         2.396              403   
Jubileumuitkering            104              207   
           3.861            2.063  
     
Langlopende schulden     
     
Kredietinstellingen         4.852           7.467   
USP u.h.v. Sociaal Plan              -                 -    
           4.852            7.467  
     
Kortlopende schulden     
     
Aflossingen op langlopende schulden            148              391   
Kredietinstellingen              -                 -    
Crediteuren            751           1.023   
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

           407              927   

Pensioenen               7                26   
Overige schulden         2.511           5.716   
          3.824           8.083  
     
     

          14.274          17.934  
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Geconsolideerde staat van baten en lasten 2013 

  2013   2012* 
  Werkelijk Begroting Verschil Werkelijk 
(in duizenden euro’s)         
          
Vergoeding ministerie OCW       24.264        24.264                0        30.904  
Financieringsbijdrage uit frictiekosten         2.857               -           2.857               -   
Levende Muziek (Geld op Schema)         1.354          1.354               -                -   
Overige            961             886               75               -   
          
Baten       29.436        26.504          2.931        30.904  
          
Vaste medewerkers organiek       17.978        18.301            -323        22.538  
Flexibele medewerkers         2.378          1.770             608          2.314  
Dirigenten         1.550          1.773            -223          1.960  
Artistieke inhuur            745             737                8               41  
Totaal arbeidskosten       22.651        22.581               70        26.852  
          
Afschrijvingen            373             384              -11             415  
Totaal techniek- en programmakosten         1.391          1.285             106             886  
Huisvesting         1.001             917               84          1.388  
Overige bedrijfskosten         1.064          1.308            -244          1.645  
Herwaardering duurzame activa         1.069               -           1.069               -   
Financiële lasten en baten            270             369              -99             346  
Opbrengsten/doorberekende kosten           -412            -347              -65            -702  
Totaal overige kosten         4.756          3.916             840          3.978  
          
Programma- en productiekosten MO            175             175               -              300  
Versterkingskosten            130             189              -59             175  
Toeslag naburig recht            377             472              -95             536  
Concert/uitzendrechten              55               28               27               45  
Doorberekende kosten           -730            -864             134         -1.070  
Totaal door te berekenen               7               -                 7              -14  
          
Lasten       27.414        26.496             917        30.817  
          
          

Saldo baten en lasten         2.022                8          2.014               88  
 

* Herclassificatie van kosten leidt tot verplaatsing ten opzichte van jaarverslag 2012. Resultaat is onveranderd. 
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Geconsolideerde saldo staat van baten en lasten 2013 

Verdeling saldo 

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Stichting Muziekcentrum van de Omroep         1.928               88  
Stichting Omroep Muziek              94               -   
Stichting Uitvoering Sociaal Plan              -                -   
   
Totaal         2.022               88  
   
   

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
Onttrekking bestemmingsfonds             -93               -   
Dotatie bestemmingsreserve Muziekbibliotheek            300               -   
Onttrekking bestemmingsreserve             -45              -36  
Mutatie algemene reserve         1.860             124  
   

Saldo         2.022               88  
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Geconsolideerd Kasstroomoverzicht 2013  

 

(in duizenden euro’s)

Resultaat voor rente en belasting      2.292        434 

Aanpassingen voor:
●    Afschrijving        373        416 
Mutaties in werkkapitaal:
●     Mutatie vorderingen      2.179      -1.440
●     Mutatie voorzieningen      1.798          -58
●     Mutatie crediteuren      -4.259      1.194 

       -282        -304

Kasstroom uit bedrijfsoperaties      2.383        546 

Ontvangen interest          66          83 
Ontvangen dividend             -             - 
Betaalde interest        -336        -429
Betaalde winstbelasting             -             - 
Ontvangen vanwege bijzondere baten             -             - 

       -270        -346
Kasstroom uit operationele activiteiten      2.113        200 

Investeringen in materiele vaste activa          -24          -22
Desinvesteringen materiële vaste activa      1.069            7 
Mutaties materiele vaste activa        120 
Mutatie financiele vaste activa          24          42 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      1.189          27 

Ontvangsten uit langlopende schulden             -             - 
Aflossingen langlopende schulden      -2.615        -391
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      -2.615        -391

Netto kasstroom        687        -164

Buitengewone baten/lasten uitplaatsing MO        -607             - 

Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen             -             - 

Afname/toename geldmiddelen          80        -164

Verloop van de geldmiddelen:

Stand 1 januari 2013      5.458      5.622 
Afname/toename geldmiddelen          80        -164

Stand 31 december      5.538      5.458 

2013 2012
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ALGEMENE TOELICHTING 

TAAK VAN DE STICHTING MUZIEKCENTRUM VAN DE OMROEP 
De taak van de Stichting Omroep Muziek, gevestigd aan de Heuvellaan 33 te Hilversum, is het in 
stand houden en exploiteren van een orkest en een koor inclusief de programmering voornamelijk 
ten behoeve van de landelijke publieke media-instellingen.  

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA 
 
Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
voor organisaties-zonder-winststreven (RJ 640) die zijn uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgings- 
of vervangingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 

Vergelijking voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Consolidatie 

De Stichting Omroep Muziek, heeft feitelijke beleidsbepalende invloed op de Stichting USP. 
Dientengevolge zijn de financiële gegevens van de Stichting USP in de consolidatie opgenomen.  

In de consolidatie worden de financiële gegevens van Stichting Omroep Muziek, opgenomen, 
samen met USP waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen en waarover zij de 
centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Stichting Omroep 
Muziek, direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de 
meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de financiële en operationele activiteiten 
kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct 
kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. 

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover zij een overheersende 
zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de 
consolidatie betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat 
wordt afzonderlijk vermeld. 

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 
groepsmaatschappijen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met 
derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties 
worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. 
Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen 
rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende 
waarderingsgrondslagen voor de Groep. 

Aangezien de staat van baten en lasten over 1 augustus tot en met 31 december 2013 van 
Stichting Omroep Muziek, in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is (in de enkelvoudige 
jaarrekening) volstaan met weergave van een beknopte staat van baten en lasten in 
overeenstemming met art. 2:402 BW.  
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De in de consolidatie begrepen stichting is: 

 Stichting Uitvoering Sociaal Plan (USP) (100%) 
 

Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 
verbonden partij.  

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder 
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van 
de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.  

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en is in aangepaste vorm 
ontleed aan RJ 360. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en 
het eventuele bankkrediet opgenomen onder de kortlopende schulden. Kasstromen in vreemde 
valuta zijn omgerekend tegen de gemiddelde koers. Ontvangen en betaalde rente is opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs 
(gebouw en grond verhoogd met overdrachtsbelasting), verminderd met lineaire afschrijvingen 
over het verstreken gedeelte van de economische levensduur. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op 
balansdatum worden verwacht. Zie onderstaand voor de vaststelling of voor een materieel vast 
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering. 

Het gebouw wordt afgeschreven in 25 jaar, de aanpassingen aan het gebouw in 20 jaar, op de 
grond, waarde € 5.700.000 verkrijgingsprijs, vindt geen afschrijving plaats. De inventaris wordt 
afgeschreven in 8 jaar, apparatuur en overig in 3 jaar en muziekinstrumenten in 12 jaar. Op 
antieke instrumenten, aanschafwaarde per 31 juli 2013 € 174.862, wordt niet afgeschreven in 
verband met het waardevaste karakter van deze instrumenten. De collectie van de 
muziekbibliotheek is, gezien het bijzondere karakter hiervan, p.m. gewaardeerd. 

Het gebouw is verzekerd op basis van herbouwwaarde, de overige materiële vaste activa zijn 
verzekerd op basis van vervangingswaarde. 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening 
voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging en de onttrekking aan de voorziening wordt 
bepaald aan de hand van een lange termijn onderhoudsplan.  
 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

De Stichting Omroep Muziek, beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een 
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties 
aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is 
de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 
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waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
Voor het pand is dit het geval. Op basis van de in 2013 uitgevoerde WOZ taxatie is de WOZ 
waarde van het pand vastgesteld op € 7.230.000. De duurzame waardevermindering van  
€ 1.069.000 is ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord 
is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de 
desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen 
bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 

Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële 
waarde van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen. 

Vlottende activa 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een 
verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de 
contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente 
rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd 
korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden 
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de SOM. 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de 
waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis 
van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten als 
interestlast verwerkt. 

Het deel van de langlopende schuld welke wordt afgelost binnen twaalf maanden na verslagdatum, 
wordt als kortlopende schuld gepresenteerd.  
 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden opgenomen voor uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden 
gemaakt, maar die hun oorsprong vinden voor het eind van het onderhavige boekjaar. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
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De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
 
Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te 
verdelen over een aantal boekjaren. 
 

Operationele leasing 

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen 
die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden 
verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, 
rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de 
staat van baten en lasten over de looptijd van het contract. 
 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 
 

Algemeen 

Het saldo (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.  

Baten met een bijzondere bestemming 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, al dan niet via specifieke acties, 
worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat van baten en lasten opgenomen, onder 
vermelding van de aard van de bestemming. Ook de besteding hiervan wordt afzonderlijk vermeld. 

Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden 
verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Indien in 
een volgend jaar uit de bestemmingsreserve/fonds wordt geput, wordt deze besteding enerzijds in 
de staat van baten en lasten verantwoord en anderzijds als mutatie in de desbetreffende 
bestemmingsreserve/fonds weergegeven. 

Vergoeding door het ministerie van OCW 

Het budget is gebaseerd op de door het ministerie van OCW ter beschikking gestelde middelen. 
De aan het verslagjaar toe te rekenen vergoeding van het ministerie van OCW zijn verantwoord als 
baten. 
 

Lasten 
Als lasten zijn opgenomen de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de 
toekomstige afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en –verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen. 
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Pensioenen 

De SOM (voorheen MCO) en de Stichting USP zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds 
PNO Media en passen samen met andere rechtspersonen (media-instellingen) dezelfde 
toegezegde-pensioenregeling toe. De stichtingen hebben geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het 
voldoen van de hogere toekomstige premies. 

Voor de remplaçanten geldt de pensioenregeling Remplaçanten Nederlandse Orkesten bij het 
pensioenfonds voor Kunst en Cultuur. Dit betreft een toegezegde bijdrage regeling waarbij de 
premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. 

Frictiekosten 

Bijdragen in de frictiekosten voor zover betrekking hebbend op regelingen aangaande de 
medewerkers, worden rechtstreeks voorzien in de balans. Betalingen verricht in het kader van de 
betreffende regelingen aan de medewerkers worden rechtstreeks in mindering gebracht op deze 
voorziening. Een en ander conform gebruik bij dergelijke regelingen en eerdere afspraken met het 
Ministerie van OCW hierover. De primaire verantwoording vindt namelijk plaats in de Stichting 
Uitvoering Sociaal Plan SOM. 

Doorberekende kosten/opbrengsten 

De doorberekende kosten zijn de kosten die boven het bedongen voorzieningenniveau door de 
SOM zijn gemaakt ten behoeve van de opdrachtgever en die vervolgens aan de opdrachtgever in 
rekening worden gebracht. 

Opbrengsten zijn voornamelijk ontvangsten wegens verhuur van het gebouw, bijdragen in de 
kosten van het Metropole Orkest, dienstverlening muziekbibliotheek en bijdragen educatieve 
projecten. 

Vreemde valuta 

In- en verkooptransacties in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koersen per 
transactiedatum. Vorderingen en schulden zijn omgerekend tegen de per balansdatum geldende 
wisselkoersen. De hieruit resulterende winsten en verliezen zijn in de staat van baten en lasten 
verwerkt. 
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS  

MATERIELE VASTE ACTIVA 
 

Het verloop en de afschrijvingspercentages van materiële vaste activa zijn als volgt: 

2013
Gebouw, grond Inventaris Apparatuur Muziek- Totaal

en en instrumenten
aanp. Gebouw overige

(in duizenden euro’s)

Aanschafwaarde           10.330               815               526             1.508           13.179 
Cumulatieve afschrijvingen             1.887               668               458               734             3.747 
Boekwaarde per 1 januari             8.443               147                 68               774             9.432 

Investeringen                    -                 24                    -                    -                 24 
Desinvesteringen                    -                    -                    -                    -                    - 
Bijzondere waardevermindering             1.069                    -                    -                    -             1.069 
Afschrijvingen               216                 51                 24                 79               371 
Afschrijvingen desinvesteringen                    -                    -                    -                    -                    - 
Mutaties               853                 -27                 -24                 -79               722 

Aanschafwaarde Metropole Orkest                 20                 19               208               248 
Cumulatieve afschrijvingen MO                 15                 15                    -                 99               128 
Activa/passiva transactie MO                   6                   5                    -               110               120 

Aanschafwaarde           10.310               820               526             1.300           12.955 
Cumulatieve afschrijvingen             3.157               705               482               715             5.059 
Boekwaarde per 31 december             7.152               115                 44               585             7.896 

Afschrijvingspercentages Gebouw, grond Inventaris Apparatuur Muziek- Totaal
en en instrumenten

aanp. Gebouw overige
Gebouw 4%

Grond 0%
Aanpassing gebouw 5%

Inventaris 12,5%
Apparatuur 33,3%

Kleding 20%
Overige 25%

Muziekinstrumenten 8,30%

De bijzondere waardevermindering van het pand is als gevolg van een hertaxatie en is opgenomen in de 
aanschafwaarde ten behoeve van de boekwaarde per 31 december 2013
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Financiële vaste activa 

Het Muziekinstrumentenfonds is als een bestemmingsfonds onderdeel van het kapitaal van de 
stichting. De uit dit fonds verstrekte leningen hebben doorgaans een looptijd van maximaal 5 jaar. 

Over rentedragende leningen van het Muziekinstrumentenfonds wordt de op het moment van 
aangaan van de lening geldende rente vastgesteld voor de gehele periode. De rente wordt jaarlijks 
verantwoord in de resultatenrekening. De ontvangen rente bedroeg over 2013 € 288.  

 

Vlottende activa 

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Nog te ontvangen Frictiekosten van OCW                       -                    2.244  
Voorschotten                      29                       43  
Bedrijfsfitness- en fietsenplan                        6                         7  
Vooruitbetaalde kosten                     188                      101  
Omzetbelasting                       -                        46  
Overige nog te ontvangen bedragen                     267                      148  
   
Vorderingen en overlopende activa                     490                   2.589  

 

De nog te ontvangen frictiekosten 2012 hebben betrekking op de in 2012 al getekende 
vaststellingsovereenkomsten van de medewerkers die per 31 juli 2013 zijn vertrokken en 
uitbetaald zijn. 

 

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Kas                        3                         3  
ABN-AMRO rekening-courant                      75                       51  
ABN-AMRO rekening-courant USP                      52                       49  
ABN-AMRO jaardeposito                  2.900                   5.350  
ABN-AMRO jaardeposito USP                  2.507                        -   
ING-Bank rekening-courant                       -                          5  
   
Liquide middelen                  5.537                   5.458  

 

De liquide middelen staan vrij ter beschikking aan de SOM, respectievelijk USP. 

 

  



 
 

 
SOM/EG2013/14 april 2014 - DEF  23 
 

KAPITAAL 
 
Stichtingskapitaal 

Bij de oprichting van de SOM (voorheen MCO) is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap een beginkapitaal ingebracht van € 680.670. 

Bestemmingsfonds 

Er is een Muziekinstrumentenfonds waarin bij de oprichting van de stichting door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bedrag is gestort van € 272.268. Uit dit fonds kunnen bij 
wijze van lening bedragen beschikbaar worden gesteld aan musici in dienst van de stichting ter 
financiering van de aankoop van muziekinstrumenten welke zij voor hun werk nodig hebben en 
waarvan de stichting de aankoop wenselijk acht na ingewonnen deskundig advies. Door de 
uitplaatsing van de Stichting Metropole Orkest is het fonds gemuteerd met € 93.200, waardoor het 
saldo op 31 december 2013 € 179.068 bedraagt. 

Bestemmingsreserves 
 

De bestemmingsreserve bestaat per 31 december 2013 geheel uit de bestemmingsreserve 
Muziekbibliotheek. 

In 2014 vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om (delen van) de Muziekbibliotheek te 
behouden voor het Nederlandse muziekleven. In overleg met het Nederlands Muziek Instituut 
(NMI), het Koninklijk Conservatorium en de Gemeente Den Haag wordt onderzocht of herplaatsing 
en heropenstelling van de collecties mogelijk is in Den Haag. De bestemmingsreserve is ter 
dekking van te verwachten kosten voor de transitie van de Muziekbibliotheek. 
 
Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt:  

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Saldo 1 augustus                 45                  81  
Bij: dotatie transitie muziekbibliotheek               300                   -   
Af: afschrijvingskosten vleugels                -45                 -36  
   
Saldo 31 december               300                  45  

 

Aan deze van het kapitaal afgezonderde reserves is door de directie van de stichting een meer 
beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie is 
toegestaan. De reserve kan aansluitend worden aangewend voor de transitie van de 
Muziekbibliotheek. Per 1 augustus 2013 is de Muziekbibliotheek van de Omroep gesloten als 
gevolg van bezuinigingen in de mediabegroting. 
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Algemene Reserve 
 

Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt:  

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Saldo 1 januari              -677               -801  
Saldo boekjaar MCO             1.928                124  
Saldo boekjaar SOM                 94                   -   
Activa/passiva Metropole Orkest              -606                   -   
Mutatie bestemmingsreserve vleugels                 45                   -   
Mutatie bestemmingsreserve muziekbibliotheek              -300                   -   
Activa/passiva Metropole Orkest muziekfonds                 93                   -   
   
Saldo 31 december               577               -677  

 

VOORZIENINGEN 
 
Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 

  01.01.2013 Toevoeging Onttrekking 31.12.2013 
(in duizenden euro’s)         
     
Groot onderhoud               700                  42                  58                684  
Ziekengeld                 53                  24                  35                  42  
Reorganisatie               700                   -                   66                634  
Uitvoering Sociaal Plan               403              2.450                456              2.397  
Jubileumuitkering               207                  23                126                104  
     
Voorzieningen             2.063              2.539                740              3.861  

 

Voorziening groot onderhoud  

Op basis van een onderhoudsplan tot en met 2016 vindt er normaal gesproken jaarlijks een 
reservering of herziening plaats. In verband met de continuering van de activiteiten van MCO in de 
SOM vanaf 1 augustus 2013 is in 2012 en 2013 substantieel achterstallig onderhoud uitgevoerd. 
De lasten voor dit achterstallig onderhoud zijn onttrokken aan de voorziening. Om de voorziening 
op het gewenste aanvangsniveau te houden heeft in de betreffende verslagperioden een dotatie 
aan de voorziening plaatsgevonden ter grootte van het uitgevoerde achterstallige onderhoud. De 
reservering vanaf 2014 wordt, in tegenstelling tot de voorgaande jaren weer volledig op- en 
afgebouwd conform het onderhoudsplan tot en met 2019. Het verloop van de voorziening in 2013 
is als volgt: 

Van de voorziening is een bedrag van € 270.000 als langlopend (langer dan een jaar) aan te 
merken. 
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Voorziening langdurig zieken 

De werkgever dient voor de zieke werknemer het loon gedurende twee jaar door te betalen. 
Hiervoor dient een voorziening gevormd te worden op het moment dat de gebeurtenis zich voor 
doet. 

De kosten van de voorziening worden volledig ten laste gebracht van het boekjaar waarin de 
verplichting ontstaat.  
Van de voorziening is geen bedrag als langlopend (langer dan een jaar) aan te merken. 

Voorziening reorganisatie 

Vanaf 1 augustus 2013 is het MCO ‘omgelabeld’ naar de SOM en wordt het bedrijf gecontinueerd. 
De gevolgen van de reorganisatie worden afgewikkeld conform een met vakorganisatie 
overeengekomen Sociaal Plan MCO 2012. Voor de afwikkeling van het sociaal plan ontvangt de 
SOM van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een frictiekostenvergoeding 
waaruit alle huidige en toekomstige financiële verplichtingen wegens de reorganisatie kunnen 
worden voldaan en afgewikkeld. 

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 heeft de SOM een voorziening getroffen voor de 
reorganisatie die primair niet kunnen worden vergoed op basis van de OCW regeling Voorschriften 
frictiekosten. De frictiekosten kunnen ontstaan als gevolg van de bezuinigingen op de 
mediabegroting in de periode 2012 – 2015. De niet-gedekte kosten betreffen met name scholing 
en financieel individueel advies, zoals toegezegd in het goedgekeurde sociaal plan MCO.  

De onttrekking in 2013 bedraagt € 66.000. Van de voorziening is geen bedrag als langlopend 
(langer dan een jaar) aan te merken. 

Voorziening Uitvoering Sociaal Plan 
De voorziening Uitvoering Sociaal Plan (hierna: USP) bestaat uit een USP 2005 en USP 2013. 

Het Sociaal Plan 2005 is tot stand gekomen wegens de toenmalige bezuiniging op de Stichting 
Muziekcentrum van de Omroep. Deze bezuiniging – met name de opheffing Radio Symfonieorkest 
en Radio Kamerorkest – wordt met name gerealiseerd door middel van het terugbrengen van de 
formatie. De reorganisatie en ontslagkosten van die bezuinigingsoperatie zijn bepaald door het 
Sociaal Plan MCO 2005 en betaald uit de USP 2005.. 

De totale kosten van het Sociaal Plan 2005 zijn ultimo 2011 begroot op € 15.343.000. Dit bedrag is 
gebaseerd op: 

 Uitvoeringsbepalingen van het Sociaal Plan; 
 Aantal deelnemers aan het Sociaal Plan: 87 medewerkers (= 71,42 FTE); 
 Loonkosten; 
 Pensioen- en sociale verzekeringspremies; 
 Aannames voor toekomstige jaren met betrekking tot loonindexering, sociale lasten en 

pensioenkosten 
 Terugbrengen van de formatie van de klassieke orkesten, koor en stafmedewerkers. 
 

Voor de kosten van het Sociaal Plan is in 2005 een voorziening getroffen.  
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De totale kosten van het Sociaal Plan 2013 zijn ultimo 2013 begroot op € 2.257.813. Dit bedrag is 
gebaseerd op: 

 Uitvoeringsbepalingen van het Sociaal Plan; 
 Aantal deelnemers aan het Sociaal Plan: 43 medewerkers; 
 Loonkosten; 
 Pensioen- en sociale verzekeringspremies; 
 Aannames voor toekomstige jaren met betrekking tot loonindexering, sociale lasten en 

pensioenkosten 
 Uitplaatsing Metropole Orkest, opheffen Radio Kamer Filharmonie, Muziekbibliotheek van de 

Omroep en MCO Educatie en het terugbrengen van de formaties van het Radio Filharmonisch 
Orkest, het Groot Omroep Koor en de staf. 

 

Voor de kosten van het Sociaal Plan is in 2013 een voorziening getroffen.  

 

 
  

Het verloop van de voorziening USP is als volgt:

2013 2012
(in duizenden euro’s)

Saldo 1 januari            403            932 
Toevoeging              -                -   
Onttrekking            195            529 

Saldo 31 december USP 2005            208            403 

Saldo 1 januari              -                -   
Toevoeging         2.450              -   
Onttrekking            261              -   

Saldo 31 december USP 2013         2.189              -   

Saldo 31 december voorziening USP         2.397            403 

Onttrekking in 2014
USP 2005 90             
USP 2013 568           

Onttrekking in 2015 ev
USP 2005 118           
USP 2013 1.621        
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Voorziening jubileumuitkeringen 

Voor toekomstige jubileumuitkeringen is een voorziening opgenomen. Deze voorziening is 
bestemd door jubilea van 12,5 jaar, 25 jaar en 40 jaar in dienst. De voorziening is opgenomen 
tegen de contante waarde van de uitkeringen rekening houdend met de kans dat werknemers uit 
dienst kunnen gaan. Na de aangekondigde bezuinigingen is op basis hiervan een herrekening 
gemaakt.  

Van de voorziening jubileumuitkeringen is een bedrag van € 60.000 als langlopend (langer dan 
een jaar) aan te merken. 

 

LANG VREEMD VERMOGEN 
 
Hypothecaire leningen 

 

      2013 
Lening I Lening II Totaal 

BNG BNG 

        
(in duizenden euro’s) 

Uitstaand 01.01.2013                  7.348                      510                   7.858  
Nieuw                         -                          -                          -  
Afgelost 2013                  2.348                      510                   2.858  
Uitstaand 31.12.2013                  5.000                          -                   5.000  
    
Aflossing in 2013 (zie kortlopende schulden)                     148                          -                      148  
Langlopende deel per 31.12.2013                  4.852                          -                   4.852  

 

Bank Nederlandse Gemeente 

 

Lening I  

Voor de aankoop en de kosten van onderhoud van het gebouw aan de Heuvellaan 33 in Hilversum 
heeft de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een annuïteiten lening geldlening verstrekt van  
€ 9.500.000. Vanaf 8 oktober 2013 zijn de hoofdsom en de looptijd van deze lening herzien. De 
hoofdsom is verlaagd door een extra aflossing ten laste van de frictiekosten tot € 5.000.000 en de 
looptijd is verlengd met 5 jaar tot 8 oktober 2033. De nieuwe annuïteit wordt € 408.045 per jaar. 
Het rentepercentage is 5,2%. 

De gestelde zekerheden zijn: 

 Recht op hypotheek op de bestaande onroerende zaak gelegen te Hilversum aan de 
Heuvellaan 33; 

 Pandrecht op de huisvestingskostenvergoeding van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap gedurende de looptijd; 

 De huisvestingskostencomponent in de bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, dient op een daarvoor bestemde rekening bij de Bank te worden gestort; 

 Het door de bank te ontvangen afschrift van de garantie van het ministerie van Onderwijs, 
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Cultuur en Wetenschap voor de huisvestingskosten van de SOM dient de bank te 
conveniëren.  

 

Lening II 

Voor de verbouwing 2008 van het gebouw aan de Heuvellaan 33 in Hilversum heeft de Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG) 1 oktober 2008 een vaste lineaire geldlening verstrekt van 
€ 850.000. De looptijd van de lening is 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 6%. Deze lening is 
per 31 juli geheel afgelost ten laste van de frictiekosten. 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
 

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Crediteuren                     750                      933  
Crediteuren buitenland                        1                       11  
Nog te betalen declaraties personeel                       -                        79  
   
Crediteuren                     751                   1.023  
   
   
  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Afdracht BTW                     -36                        -   

Af te dragen LH en premies werknemersverz.                     443                      927  
Te vorderen /af te dragen pensioenpremies                        7                       26  
   
Belastingen en premies sociale verzekeringen                     414                      953  
   

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Voorschot frictiekosten                   1.453                   2.913  

Nog te betalen frictiekosten                       -                    2.244  

Nog te betalen salarissen en honoraria                      32                      102  

Nog te betalen royalty’s musici                       -                       105  

Nog op te nemen vakantiedagen                      51                       86  

Nog te betalen rente geldlening BNG                      60                       88  

Kortlopend deel verplichting aan USP                        3                      -  

Nog te betalen kosten                     912                      178  
   
Overige schulden op korte termijn                  2.511                   5.716  
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Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De nog te betalen frictiekosten 
hebben betrekking op de door de SOM aangegane verplichtingen uit hoofde van de frictiekosten 
waarvoor nog geen (voorschot) financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap is ontvangen. Zie ook debetzijde van de nog te ontvangen frictiekosten Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap onder de kortlopende vorderingen.   

Onder de nog te betalen kosten zijn opgenomen een post van € 527.000 als onderdeel van de 
activa/passiva transactie met het Metropole Orkest, een vooruitbetaling van het Fonds Podium 
Kunsten van € 177.000, nog te betalen kosten GOK/RFO van € 70.000 en nog te ontvangen 
facturen van € 90.000. Het restant van € 48.000 bestaat uit nog te betalen overige kosten. 

 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 
Operationele leases 

Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases van vervoermiddelen als 
volgt te specificeren: 

Te betalen: € 

Binnen één jaar 730,-- 

Tussen een jaar en vijf jaar - 

 

Huurverplichtingen 

Er is een jaarlijkse huurverplichting aan de VARA van € 60.000 excl. BTW voor de huur van een 
parkeerterrein. Deze huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur. Beëindiging van 
deze overeenkomst vindt plaatst door opzegging met inachtneming van een termijn van twee jaar. 
De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle 
huishoudens.  
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN 
De SOM is budgetverantwoordelijk. Dit houdt in dat de jaarlijkse voor- en nadelige verschillen 
tussen het toegewezen budget van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de 
werkelijke kosten ten gunste of ten laste zullen komen van de Algemene Reserve. Het ministerie 
heeft tot en met het boekjaar 2012 de vergoeding definitief vastgesteld. Over 2013 dient het 
ministerie zich nog uit te spreken. 

Tot en met 31 juli 2013 hebben de NTR en de AVROTROS het budget Levende Muziek (Geld op 
Schema) beheerd en verantwoord. Per 1 augustus 2013 is deze taak overgedragen aan de SOM. 
Hierdoor komen de baten en lasten van de Levende Muziek voor rekening van de SOM en worden 
deze verantwoord in de jaarrekening.  

Een uitsplitsing van de Staat van Baten en Lasten naar Levende Muziek en Klassiek is 
opgenomen op pagina 72. Onder Klassiek vallen de baten en lasten uit de taakstellende 
activiteiten conform Afdeling 2.6.7. Mediawet, ook wel de activiteiten uit voorheen het MCO. 

 

  2013   2012 
  Werkelijk Begroting Verschil Werkelijk 
(in duizenden euro’s)        
     
Vergoeding ministerie OCW - MCO       18.027        18.027                0        30.904  
Bijdrage uit frictiekosten         2.857                 -          2.857                 -  
Vergoeding ministerie OCW - SOM         6.237          6.237               -0                 -  
Geld op Schema         1.354          1.354               -                  -  
Ticketinkomsten            554             546                8                 -  
Overige opbrengsten            407             340               66                 -  
   
Totaal baten       29.436        26.504          2.932        30.904  

 

Vergoeding door het ministerie van OCW 

De vergoeding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een structureel 
karakter en is in 2013 in twee delen verleend, waarbij het totaal € 24.264.212 bedraagt. 

Periode 1 januari – 31 juli 2013   Kenmerk 464481, d.d. 13.03.2013 
St. Muziekcentrum van de Omroep  
Bedrag: € 18.027.459 

 

Periode 1 augustus – 31 december 2013  Kenmerk 517286, d.d. 15.07.2013 
Stichting Omroep Muziek Omroep  
Bedrag: € 6.236.753 
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Totaal aantal medewerkers     
     
 Werkelijk Gemiddeld Begroting Verschil 
 ultimo 

december 
   

(in FTE’s)     
     

2013 183,2 238,7 373,6 -134,9 
2012 326,8 331,7 362,5 -30,8 
 

Het aantal medewerkers is gedaald ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van de reorganisatie in 
2013. Per 1 augustus 2013 zijn 41 medewerkers toegevoegd aan USP SOM met bijbehorend 
frictiebudget. 

 

LASTEN 
 
Vaste medewerkers organiek 
 

  2013 2012 
  Werkelijk Budget Verschil Werkelijk 
(in duizenden euro’s)         
     
Lonen en salarissen         13.277          13.454              -177          16.782  
Werkgeverslasten:     
- Pensioenen           1.901            1.984               -83            2.346  
- Sociale premies           2.176            2.274               -98            2.764  
- Overige personeelskosten              650               598                52               662  
     
Totaal werkgeverslasten           4.727            4.856              -129            5.772  
Loonkosten t.l.v. voorziening USP              -26                 -9               -17               -16  
     
Totaal vaste medewerkers organiek         17.978          18.301              -323          22.538  

 

De kosten van vaste medewerkers hebben betrekking op de actieve en inactieve ex-medewerkers 
met wie een arbeidsovereenkomst van kracht is of is geweest.  

De ensembles zijn begroot op basis van hun organieke bezettingen. In geval van vacatures wordt 
tijdelijke vervanging ingehuurd. De kosten van inhuur wegens vacatures zijn niet begroot en dienen 
te worden gecompenseerd uit de onderschrijding van de kosten van vaste medewerkers organiek 
en uit het budget voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur. 
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Flexibele medewerkers 

  2013 2012 
  Werkelijk Budget Verschil Werkelijk 
(in duizenden euro’s)       
     

Inhuur wegens vacatures              761               525               236               983  
Overige freelance contracten           1.617            1.245               372            1.331  

 
    

 
          2.378            1.770               608            2.314  

Bij/Af: verplichte inzet USP                  -                   -                   -                  6  
     
Totaal           2.378            1.770               608            2.320  

 

Extra kosten flexibele medewerkers worden veroorzaakt door extra kosten inhuur wegens 
vacatures veroorzaakt door de reorganisatie . De overige contracten zijn gestegen als gevolg van 
meer vervanging. 

Dirigenten 

  2013 2012 
  Werkelijk Budget Verschil Werkelijk 
(in duizenden euro’s)       
    
Groot Omroepkoor              103               145               -42               246  

Radio Filharmonisch Orkest                 4                   -                  4  
Ensembles Klassiek              763               877              -114            1.311  

Metropole Orkest              255               239                16               403  
Artistieke staf              425               512               -87   
     
Totaal           1.550            1.773              -223            1.960  

 
De kosten van dirigenten voor Ensembles Klassiek (€ 763.000) zijn gemaakt voor het Radio 
Filharmonisch Orkest en de Radio Kamer Filharmonie in de periode januari tot en met juli 2013. 

De kosten van dirigenten voor het Metropole Orkest (€ 255.000) zijn gemaakt in de periode januari 
tot en met juli 2013. 

De kosten Artistieke staf (€ 426.000) bestaan uit het honoraria, reis- en verblijfkosten dirigenten en 
het honorarium artistiek leider ten behoeve van het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch 
Orkest in de periode augustus tot en met december 2013. 
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Kostenvergoeding medewerkers 

Door de SOM wordt een kleding- en een instrumentvergoeding verstrekt. Tevens is er een 
vergoeding van verblijfkosten bij werkzaamheden buiten de standplaats/het Muziekcentrum van de 
Omroep.  

 

Techniek- en programmakosten 
 

  2013 2012 
   Werkelijk   Budget   Verschil   Werkelijk  

(in duizenden euro’s)       
    
Aanschaf muziekwerken              221               164                57               235  
Programmakosten              624               590                34                   -  
Onderhoud               61                30                31                70  
Techniek              485               501               -16               581  
     
Totaal           1.391            1.285               106               886  

 

Voor de aanschaf van muziekwerken voor de producties wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van gekochte materialen. Indien een muziekwerk niet kan worden gekocht, dient het materiaal te 
worden gehuurd.  

De nieuwe categorie programmakosten zijn sinds 1 augustus 2013 specifiek opgenomen wegens  
de directe programmakosten van productie voor landelijke publieke omroepen. Ter dekking van 
deze kosten staat in de baten: “Geld op Schema”.  

De post onderhoud betreft onderhoudskosten, zoals snaren en reparaties, aan instrumenten die 
eigendom zijn van de SOM. 

Huisvestingskosten 

  2013 2012 
  Werkelijk Budget Verschil Werkelijk 

(in duizenden euro’s)       
    
Nutsbedrijven/schoonmaak/belasting/ 
verzekeringen 

             514               442                72               497  

Externe huurkosten               61                54                  7                63  

Onderhoud              281               140               141               197  
Reservering groot onderhoud              145               281              -136               630  

 
    

Totaal           1.001               917                84            1.388  

Voor het gebruik van het parkeerterrein aan de Heuvellaan is huur verschuldigd aan de VARA. 
Voor 2013 bedroeg de huur € 61.000. 
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Voor groot onderhoud, inclusief het achterstallig onderhoud, is een meerjarenplan opgesteld tot en 
met 2019. Het achterstallig onderhoud is in 2012 en 2013 alsnog verricht. In 2013 zijn de laatste 
extra werkzaamheden verricht zodat per 1 januari 2014 geen achterstallig onderhoud meer 
aanwezig is.   

De onkosten voor de opslagsystemen van de Muziekbibliotheek worden ook in deze post 
opgenomen. 

Kleine investeringen, bedragen beneden € 5.000, zijn verantwoord bij overige bedrijfskosten. 

Overige bedrijfskosten 
 

  2013 2012 
   Werkelijk   Budget   Verschil   Werkelijk  

(in duizenden euro’s)       
    
Verzekeringen              104                92                12               104  

Restauratieve voorziening              147               114                33               153  
Kantoorbenodigdheden/drukwerk              167               171                 -4               141  

Automatisering              399               237               162               380  
Kleine investeringen               13                17                 -4                29  

Algemene kosten                 5               403              -398               326  
Kosten educatieve projecten               41                81               -40               120  

Overige               186               193                 -7               393  
    
Totaal           1.064            1.308              -244            1.645  

 
De kosten van de restauratieve voorziening betreffen de kosten van de catering in de SOM. 

Algemene kosten 
 

  2013 2012 
   Werkelijk   Budget   Verschil   Werkelijk  

(in duizenden euro’s)       
    

Telefoonkosten               57                63                 -6                69  

Publiciteit               32                38                 -6                72  

Salaris/personeelsadministratie               25                14                11                24  

Accountants, juridisch en fiscaal advies               90                75                15               120  

Optimalisering bedrijfsvoering                  -                  6                 -6                   -  

Ondernemingsraad                 9                16                 -7                15  

Diverse baten & lasten voorgaand jaar              -28                   -               -28                   -  

Overig             -180               191              -371                25  
    
Totaal                 5               403              -398               326  
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Onder de overige algemene kosten vallen de BTW teruggaven op de algemene kosten. Het betreft 
een pro-rata regeling die in 2011 is getroffen met de belastingdienst. 

 

AFSCHRIJVINGEN 

  2013 2012 
   Werkelijk   Budget   Verschil   Werkelijk  

(in duizenden euro’s)       
    

Inventaris, apparatuur, muziekinstrumenten,     

aanpassing gebouw              222               244               -22               282  

MCO-gebouw              151               140                11               134  
    
Totaal              373               384               -11               415  

 

DUURZAME WAARDEVERMINDERING PAND 

Op basis van de in het voorjaar van 2013 uitgevoerde WOZ taxatie, is de WOZ-waarde van het 
pand vastgesteld op € 7.230.000. De duurzame waardevermindering van € 1.069.000 is in 2013 
ten laste van de staat van baten en lasten gebracht. 

 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2013 2012 
   Werkelijk   Budget   Verschil   Werkelijk  

(in duizenden euro’s)       
    

Betaalde interest:    
- Bank Nederlandse Gemeenten              336               371               -35               429  

 
    

Ontvangen interest     

- Muziekinstrumentenfonds                -0                 -1                  1                 -1  
- Interest overige leningen                 0                 -1                  1                 -2  

- ABN Amro Bank deposito              -65                   -               -65               -80  
    
Totaal              270               369               -99               346  

 

Verhuur MCO-gebouw 
Met ingang van 2012 is, na akkoord ministerie en hypotheeknemer/bank, de verhuur van het pand 
gestart, ook in verband met de naderende reorganisatie. Medio 2012 hebben we onze eerste 
nieuwe huurders ontvangen. Dit verhuurbeleid is verder uitgebouwd in 2013 waardoor een 
sluitende exploitatie van het pand is geborgd voor de komende jaren.  
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Doorberekende kosten 

Kosten die door SOM/MCO voor producties gemaakt moeten worden, maar niet behoren tot de 
organieke kosten van het MCO, worden doorberekend aan de opdrachtgevers. 

Metropole Orkest 

Met ingang van 1 augustus is het Metropole Orkest verzelfstandigt . Hiervoor heeft MO een 
overbruggingssubsidie toegekend gekregen van € 16 miljoen tot en met 31 december 2016. 
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BEZOLDIGING RAAD VAN TOEZICHT EN DIRECTIE 
Aan de leden van de Raad van Toezicht is een onkostenvergoeding verstrekt conform het 
reglement Raad van Toezicht. De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 1.500 op jaar basis en 
de andere leden een vergoeding van € 1.000. Dit als tegemoetkoming in de kosten. 

De directie van het MCO bestond tot en met 31 juli 2013 uit twee  personen: de algemeen 
directeur en de plaatsvervangend algemeen directeur.  

De algemeen directeur en de plaatsvervangend algemeen directeur waren beide in loondienst bij 
het MCO. De plaatsvervangend algemeen directeur combineerde deze functie met het 
management van het Groot Omroepkoor. De honorering van het plaatsvervangend directeurschap 
bestaat uit een toeslag op het salaris manager Groot Omroepkoor. Hierdoor bestaat de bezoldiging 
van de directie feitelijk alleen uit de beloning van de algemeen directeur. 

Per 1 mei 2013 is, met het oog op en als gevolg van de reorganisatie en de omlabeling MCO-
SOM, een nieuwe directeur aangetreden. Aan de dienstverbanden MCO algemeen directeur en 
MCO plaatsvervangend algemeen directeur is per 31 juli 2013 een einde gekomen. De bezoldiging 
van de directie SOM bestaat alleen uit de honorering directeur. 

 

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) 

Als gevolg van de reorganisatie is per 1 augustus 2013 aan de dienstverbanden van 174 
medewerkers van de Stichting Muziekcentrum van de Omroep geheel of gedeeltelijk een einde 
gekomen. 

De met deze beëindigingen gemoeide ontslagkosten zijn bepaald  (2012) en betaald (2013) 
conform Sociaal Plan 2012 . 

Met het oog op de sinds 1 januari 2013 geldende Wet Normering Topinkomens ( WNT), zijn in 
onderstaande tabellen bezoldigingen en ontslagvergoedingen opgenomen, indien van toepassing. 

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording 

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT 
hebben wij de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 
maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot uitgangspunt 
genomen. 

Ingevolge de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014 onderkende 
uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe (niet-) topfunctionarissen met name paragraaf 6 
van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de stichting geen verantwoording af over 
externe niet-topfunctionarissen. 

In de volgende bijzondere gevallen bieden de beleidsregels onvoldoende aanknopingspunten. 
Daarom heeft Stichting Omroep Muziek  voor de inhuur van externe dirigenten geen vergoedingen 
verantwoord. 
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ENKELVOUDIGE JAARREKENING STICHTING OMROEP MUZIEK 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2013 
(na resultaatbestemming) 

Activa 2013 2012 
(in duizenden euro’s)         
     
Vaste activa     
     
Materiële vaste activa     
Bedrijfsgebouwen en –terreinen         7.152           8.443   
Inventaris            115              147   
Apparatuur              44                68   
Muziekinstrumenten            585              774   
Overige              -                 -    
           7.896            9.432  
     
Financiële vaste activa     
Muziekinstrumentenfonds              14                38   
                14                 38  
     
Vlottende activa     
     
Vorderingen     
Handelsdebiteuren            337              445   
Overige vorderingen en overlopende activa            629           2.589   
             966           3.034  
     
Liquide middelen          2.979           5.410  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

          11.855          17.914  
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Passiva 2013 2012 
(in duizenden euro’s)         
     
Eigen vermogen     
     
Stichtingskapitaal            681              681   
Bestemmingsfonds            179              272   
Bestemmingsreserve            300                45   
Algemene reserve            577             -677   
           1.737               321  
     
Voorzieningen     
     
Groot onderhoud            684              700   
Reorganisatie            634              700   
Jubileumuitkering            104              207   
Overige              43                53   
           1.465            1.660  
     
Langlopende schulden     
     
Kredietinstellingen         4.852           7.467   
USP u.h.v. Sociaal Plan              -               186   
           4.852            7.653  
     
Kortlopende schulden     
     
Aflossingen op langlopende schulden            148              391   
Kredietinstellingen              -                 -    
Crediteuren            737           1.021   
Belastingen en premies sociale verzekeringen            399              918   
Pensioenen               7                39   
Overige schulden         2.510           5.911   
          3.801           8.280  
     
     
     

          11.855          17.914  
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Enkelvoudige staat van baten en lasten 

  2013   2012 
  Werkelijk Begroting Verschil Werkelijk 
(in duizenden euro’s)         
     
Vergoeding ministerie OCW           24.264            24.264                    0            30.904  
Financieringsbijdrage uit frictiekosten             2.857                   -               2.857                   -    
Geld op Schema             1.354              1.354                   -                     -    
Overige               943                886                  57                   -    
         
Baten           29.419            26.504              2.915            30.904  
     
Vaste medewerkers organiek           17.974            18.301               -326            22.054  
Flexibele medewerkers             2.378              1.770                608              2.314  
Dirigenten             1.550              1.773               -223              1.960  
Artistieke inhuur               745                737                    8                  41  
Totaal arbeidskosten           22.647            22.581                  67            26.368  
     
Afschrijvingen               373                384                 -11                415  
Totaal techniek- en programmakosten             1.391              1.285                106                886  
Huisvesting             1.001                917                  84              1.388  
Overige bedrijfskosten             1.051              1.308               -257              2.136  
Herwaardering duurzame activa             1.069                   -               1.069                   -   
Financiële lasten en baten               270                369                 -99                346  
Opbrengsten/doorberekende kosten              -412               -347                 -65               -708  
Totaal overige kosten             4.743              3.916                827              4.463  
     
Programma- en productiekosten MO               175                175                   -                 300  
Versterkingskosten               130                189                 -59                175  
Toeslag naburig recht               376                472                 -96                536  
Concert/uitzendrechten                 55                  28                  27                  45  
Doorberekende kosten              -730               -864                134               -770  
Totaal door te berekenen                   7                   -                     7                286  
     
Lasten           27.397            26.496                901            31.117  
     
     

Saldo baten en lasten             2.022                    8              2.014               -213  
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Enkelvoudige saldo staat van baten en lasten - verdeling saldo 

Verdeling saldo 

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Stichting Muziekcentrum van de Omroep                     1.928                         88  
Stichting Omroep Muziek                         94                         -   
   
Totaal                     2.022                         88  
   
   

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
Onttrekking bestemmingsfonds                        -93                         -   
Dotatie bestemmingsreserve Muziekbibliotheek                       300                         -   
Onttrekking bestemmingsreserve                        -45                        -36  
Mutatie algemene reserve                     1.860                       124  
   

Saldo                     2.022                         88  
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ALGEMENE TOELICHTING 
 

De enkelvoudige jaarrekening is, op enige posten na, gelijk aan de geconsolideerde jaarrekening. 
In de enkelvoudige jaarrekening worden de afwijkende posten toegelicht. 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de 
geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

VLOTTENDE ACTIVA 
 

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Nog te ontvangen Frictiekosten van OCW                  -               2.244  
Voorschotten                 27                  43  
Bedrijfsfitness- en fietsenplan                   6                    7  
Vooruitbetaalde kosten               188                101  
Omzetbelasting                  -                   46  
Overige Nog te ontvangen bedragen               408                148  
   
Vorderingen en overlopende activa               629              2.589  

 

De in 2012 opgenomen nog te ontvangen frictiekosten hadden betrekking op de in 2012 al 
getekende vaststellingsovereenkomsten van de medewerkers die per 31 juli 2013 vertrokken en 
betaald zijn. 

Onder de overige nog te ontvangen bedragen zijn opgenomen € 72.000 aan interest, € 103.000 
terugvordering belastingdienst WAO/WIA, € 15.000 terugvordering energiebelasting, € 150.000 
verplichting USP u.h.v. sociaal plan en € 68.000 overige vorderingen. 

 

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Kas                   3                    4  
ABN-AMRO rekening-courant                 75                  51  
ABN-AMRO jaardeposito             2.900              5.350  
ING-Bank rekening-courant                  -                     5  
   
Liquide middelen             2.978              5.410  

 

De liquide middelen staan vrij ter beschikking aan de Stichting Omroep Muziek. 

 

VOORZIENINGEN 
De toelichting is opgenomen onder de geconsolideerde cijfers. 
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KORTLOPENDE SCHULDEN 
 

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Crediteuren               737                931  

Crediteuren buitenland                   1                  11  
Nog te betalen declaraties personeel                  -                   79  
   
Crediteuren               737              1.021  
                                         

   
  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Afdracht BTW                -36                   -   

Af te dragen LH en premies werknemersverz.               435                918  
Te vorderen /af te dragen pensioenpremies                   7                  39  
   
Belastingen en premies sociale verzekeringen               406                957  

 

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Voorschot frictiekosten              1.453              2.913  

Nog te betalen Frictiekosten              2.244  

Nog te betalen salarissen en honoraria                 32                102  

Nog te betalen royalty’s musici                105  

Nog op te nemen vakantiedagen                 51                  86  

Nog te betalen rente geldlening BNG                 60                  88  

Kortlopend deel verplichting aan USP                   3                195  
Kortlopend deel verplichting aan St. Metropole 
Orkest 

  

Nog te betalen kosten               912                178  
   
Overige schulden op korte termijn             2.511              5.911  

 

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De nog te betalen frictiekosten 
hebben betrekking op de door de SOM aangegane verplichtingen uit hoofde van de frictiekosten 
waarvoor nog geen (voorschot) financiering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap is ontvangen. Zie ook de debetzijde van de nog te ontvangen frictiekosten OCW 
onder de kortlopende vorderingen.  
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die relevant zijn voor het 
financieel verslag zoals gepresenteerd.  

 

Hilversum, 14 april 2014 
Stichting Omroep Muziek  
 
 
 
Stan P.F.M. Paardekooper, directeur 
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OVERIGE GEGEVENS 
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VASTSTELLING JAARREKENING 2013 
In de vergadering van 14 april 2014 werd de jaarrekening 2013 vastgesteld. Door de Raad van 
Toezicht is bekrachtigd het besluit om het batig saldo 2013 van € 2.022.000 ten gunste van het 
eigen vermogen te brengen, hetgeen  als zodanig in de jaarrekening 2013 is opgenomen. 

 

VASTSTELLING BEGROTING 2013 
In de op 11 september 2012 gehouden vergadering werd de begroting 2013 vastgesteld door de 
Raad van Toezicht. 

 

VERWERKING SALDO 
Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten zie pagina 43. 
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Controleverklaring 
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JAARVERSLAG STICHTING UITVOERING SOCAAL PLAN SOM 
(voorheen Stichting Uitvoering Sociaal Plan MCO) 
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VERSLAG 

Door de omlabeling van de Stichting Muziekcentrum van de Omroep naar de Stichting Omroep 
Muziek, is de Stichting Uitvoering Sociaal Plan MCO omgelabeld naar Stichting Uitvoering Sociaal 
Plan SOM (hierna: USP).  

De Stichting USP bestaat nu uit het Sociaal Plan 2005 en het Sociaal Plan 2013.  

Het Sociaal Plan 2005 is tot stand gekomen als gevolg van een door het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap opgelegde bezuiniging bij de Stichting Muziekcentrum van de Omroep. 
Deze bezuiniging wordt met name gerealiseerd door middel van het terugbrengen van de formatie. 
De consequenties die daaruit voortvloeien zullen worden opgevangen door het Sociaal Plan. Het 
Sociaal Plan is tot stand gekomen in overleg tussen het Muziekcentrum van de Omroep de 
werknemersorganisaties: FNV Kunsten Informatie en Media (FNV Kiem) en de Nederlandse 
Toonkunstenaarsbond (Ntb). 

Voor de uitvoering van het Sociaal Plan is door het MCO op 21 juli 2005 de Stichting Uitvoering 
Sociaal Plan MCO (afkorting USP) opgericht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de 
directie van het MCO.  

Het Sociaal Plan 2005 is van kracht sinds 1 augustus 2005 en heeft een looptijd tot 2015. 

De totale kosten van het Sociaal Plan zijn per 31 juli 2013 begroot op € 15.343.000. Dit bedrag is 
gebaseerd op: 

 Uitvoeringsbepalingen van het Sociaal Plan; 
 Aantal deelnemers aan het Sociaal Plan: 87 medewerkers (= 71,42 FTE); 
 Loonkosten; 
 Pensioen- en sociale verzekeringspremies; 
 Aannames voor toekomstige jaren met betrekking tot loonindexering, sociale lasten en 

pensioenkosten; 
 Terugbrengen van de formatie van de klassieke orkesten, koor en stafmedewerkers. 

 

De bekostiging van het Sociaal Plan 2005 komt ten laste van de door het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap gedane bijdrage in de reorganisatiekosten van het MCO van totaal  
€ 13 miljoen (brief 11 juli 2005 kenmerk MLB/FTZ/2005/0.650). Het MCO heeft een bijdrage in de 
kosten van het Sociaal Plan kunnen leveren van ca. € 2,6 miljoen.  

In overleg met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is door MCO/ SOM kenbaar 
gemaakt dat de financiering van dit Sociaal Plan vanaf 2010 tot en met het einde van de looptijd 
een onderwerp van discussie is. Door de positieve resultaat- en vermogensontwikkeling van de 
SOM en de aangekondigde reorganisatie, is dit punt geen onderwerp meer van discussie. Zie voor 
verdere onderbouwing de bijlage op pagina 70.  

De totale kosten van het Sociaal Plan 2013 zijn ultimo 2013 begroot op € 2.257.813. Dit bedrag is 
gebaseerd op: 

 Uitvoeringsbepalingen van het Sociaal Plan; 
 Aantal deelnemers aan het Sociaal Plan: 43 medewerkers; 
 Loonkosten; 
 Pensioen- en sociale verzekeringspremies; 
 Aannames voor toekomstige jaren met betrekking tot loonindexering, sociale lasten en 

pensioenkosten 
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 Uitplaatsing Metropole Orkest, opheffen Radio Kamer Filharmonie, Muziekbibliotheek van de 
Omroep, MCO Educatie en het terugbrengen van de formaties van het Radio Filharmonisch 
Orkest, het Groot Omroep Koor en de stafmedewerkers. 
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JAARREKENING 
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Balans per 31 december 2013 
(na resultaatbestemming) 

Activa 2013 2012 
(in duizenden euro’s)         
     
Vaste activa     
     
Materiële vaste activa                   -                    -  
     
Financiële vaste activa     
Vordering op SOM u.h.v. Sociaal Plan                -                 186   
                  -                  186  
     
Vlottende activa     
     
Vorderingen     
Handelsdebiteuren                -                   -    
Overige vorderingen en overlopende 
activa 

              11                207   

                11                207  
     
Liquide middelen            2.559                 48  
     
     
     

              2.570                 441  
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Passiva 2013 2012 
(in duizenden euro’s)         
     
Eigen vermogen                 -                   -   
     
Voorzieningen     
     
Uitvoering Sociaal Plan           2.397                403   
             2.397                 403  
     
Langlopende schulden                 -                   -   
     
Kortlopende schulden     
     
Crediteuren               14                  -    
Overige schulden en overlopende 
passiva 

             159                 38   

               173                 38  
     
     
     
     
     

              2.570                 441  
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Staat van baten en lasten 2013 

  2013 2012 
  Werkelijk Werkelijk 
(in duizenden euro’s)     
   

Inzet musici bij MCO                  -                    -6  
Doorberekende arbeidskosten                   4                  32  

Ontvangen rente                 13                   -   
     
Baten                 17                  26  
   
Totaal arbeidskosten                   4                  32  
   
Administratiekosten SOM                 34                  24  
Accountants- en advieskosten                 11                    8  
Overige kosten                -32                 -38  
Totaal algemene kosten                 13                   -6  
   
Lasten                 17                  26  
   

Saldo baten en lasten                  -                    -   

 

 

Verdeling saldo 
Het saldo is nihil en behoeft niet te worden verdeeld. 
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ALGEMENE TOELICHTING 
 

TAAK VAN DE STICHTING UITVOERING SOCIAAL PLAN SOM 
De stichting heeft ten doel de uitvoering van het Sociaal Plan van de Stichting Omroep Muziek 
(voorheen: Stichting Muziekcentrum van de Omroep) ten behoeve van medewerkers waarvan, ten 
gevolge van een door de overheid opgelegde bezuiniging, de arbeidsovereenkomst (deels) 
beëindigd of gewijzigd is. 

Met ingang van 1 augustus 2013 zal de stichting ook de uitvoeringstaken op zich nemen van de 
reorganisatie MCO 2012/2013. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 
voor organisaties-zonder-winststreven (RJ 640) die zijn uitgegeven door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving. 
 
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgings- 
of vervangingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 
 

Vergelijking voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar. De verantwoording 2013 betreft de periode januari tot en 
met december. 

Financiële vaste activa 

De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen zijn gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid. 

Vlottende activa 

Vorderingen worden initieel gewaardeerd op reële- en vervolgens op geamortiseerde kostprijs. 
Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs 
en direct verantwoord in de staat van baten en lasten.  

Voorzieningen 

Voorzieningen worden opgenomen voor kosten die in een volgend boekjaar zullen worden 
gemaakt, maar die hun oorsprong vinden voor het eind van het onderhavige boekjaar. 
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT 
Algemeen 

Het saldo 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. 

Baten 

Als baten zijn opgenomen de doorberekende kosten aan de SOM voor de inzetbaarheid van 
deelnemers aan het Sociaal Plan.  

Lasten 

Als lasten zijn opgenomen de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten die niet zijn opgenomen in 
de voorziening Sociaal Plan. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

VERLOOPSTAAT FINANCIËLE ACTIVA 
 

  Vordering op 
SOM 

(in duizenden euro’s)   
  
Uitstaand 01.01.2013 langlopende vordering                 186  
Uitstaand 01.01.2013 kortlopende vordering                 195  
Toevoeging in 2013                   -   
Afname in 2013                 528  
  
Afname in 2014 (vlottende activa)                    3  
Uitstaand 31.12.2013 (overige schulden)                150  

 

Vorderingen en overlopende activa 
 

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Kortlopende deel vordering op de SOM                    3                  195  
Nog te ontvangen pensioenpremie                    7                   12  
Overige                    1                    -   
   
Totaal                  11                  207  
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VOORZIENINGEN 
 

Voorziening uitvoering Sociaal Plan 

Voor de totale kosten van het Sociaal Plan is een voorziening getroffen. De totale kosten zijn 
verantwoord in de jaarrekening van de SOM. De bijdrage in de reorganisatiekosten door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn eveneens verantwoord bij het MCO. De 
verplichting is overgedragen door de SOM aan de Stichting USP. Hierdoor is een vordering 
ontstaan op de SOM, zie Financiële Activa.  

Het verloop van de voorziening is als volgt:  

  Voorziening 
(in duizenden euro’s)   
  
Saldo 01.01.2012                 403  
Toevoeging in 2013              2.450  
Onttrekking in 2013                 456  
  
Saldo 31.12.2013              2.397  

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Overige schulden op korte termijn 
 

  2013 2012 
(in duizenden euro’s)     
   
Af te dragen loonheffing                    9                     8  
Af te dragen pensioenpremies                   -                     -   
Nog te betalen kosten                 150                   30  
   
Totaal                 159                   38  

 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan die 
relevant zijn voor het financieel verslag zoals gepresenteerd.  
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Baten 

 

Inzet musici bij MCO 

Deelnemers aan het Sociaal Plan die gekozen hebben voor het 90% uitkeringspercentage hebben 
de verplichting, gerelateerd aan leeftijd, een bepaalde periode beschikbaar te zijn voor diensten bij 
het MCO. De diensten worden doorberekend aan het MCO op basis van de tarieven die van 
toepassing zijn voor het inhuren van remplaçanten. 

Lasten 

De uitkeringen in 2013 aan de deelnemers van het Sociaal Plan en de hiermee gepaard gaande 
pensioenpremies en sociale lasten, zijn ten laste gebracht van de Voorziening Sociaal Plan. 

Alle kosten die niet zijn voorzien, zijn in de staat van baten en lasten opgenomen. 

Algemene kosten 

De administratiekosten MCO zijn in rekening gebracht aan het USP voor de werkzaamheden die 
zijn uitgevoerd door medewerkers van het MCO ten behoeve van USP, zoals de personeels- en 
salarisadministratie en de financiële registratie en- verslaglegging. 

 
 
 
Hilversum, 14 april 2014 
Stichting Omroep Muziek  

 
 
 
Stan P.F.M. Paardekooper, directeur 
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OVERIGE GEGEVENS 
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VASTSTELLING JAARREKENING 2013 
 
In de vergadering van 14 april 2014 werd de jaarrekening 2013 vastgesteld. Door de directie is het 
besluit bekrachtigd het saldo 2013 van € nihil te verwerken, hetgeen als zodanig in de jaarrekening 
2013 is opgenomen. 

 
VERWERKING SALDO 
 
Voor de verwerking van het saldo wordt verwezen naar de staat van baten en lasten op pagina 59. 
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Controleverklaring 
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BIJLAGEN 
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MEDEWERKERS SOM 2013 
 
Overzicht totaal aantal medewerkers in FTE's    

     
 Werkelijk Gemiddeld Begroting Verschil 
 ultimo 2013 2013  
 december 2013   

(in duizenden euro’s)     
     

Uitvoerend musici 157,2 206,4 326,8 -120,4 
Medewerkers, directie en staf, 
ensemblebureaus, assistenten, 
muziekverzorgers 

26,0 32,3 46,8 -14,5 

     
Totaal 183,2 238,7 373,6 -134,9 
     
Boekjaar 2012 326,8 331,7 362,5 -30,8 
 

De deelnemers aan het Sociaal Plan zijn niet opgenomen in het overzicht medewerkers omdat er 
met deze groep geen arbeidsovereenkomst meer bestaat  

Als gevolg van de reorganisatie in 2013 bij het MCO zijn er per 1 augustus 2013 41 ex-
medewerkers toegevoegd aan USP SOM met bijbehorend frictiebudget.  

 

Gemiddeld aantal medewerkers in FTE's op kostenplaats   
      
 Directie en 

staf 
Artistieke 

Staf 
GOK RFO Totaal 

      
Uitvoerend musici   64,9 141,5 206,4 
Medewerkers, directie en staf, 
ensemblebureaus, assistenten, 
muziekverzorgers 

16,5 15,8   32,3 

      
Totaal 16,5 15,8 64,9 141,5 238,7 
Begroot     373,6 
Verschil     -134,9 
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VERANTWOORDING VERGOEDING REORGANISATIEKOSTEN 2005  
 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aan de Stichting Omroep Muziek een 
bedrag van € 13 miljoen beschikbaar gesteld ter bekostiging van de reorganisatiekosten (brief 
d.d.11 juli 2005, kenmerk MLB/FTZ/2005/30.560).  
 

  
Cum. t/m 
december 

2013 

Mutaties 
2013 

Mutaties 
t/m 2012 

(in duizenden euro’s)       
    
Bijdrage ministerie van OCW       13.000               -         13.000  

 
   

Frictiekosten 2004           -145             -145  

Frictiekosten 2005        -2.078          -2.078  
Kosten uitvoering Sociaal Plan      -15.261            -195       -15.066  

 
   

Totaal reorganisatiekosten      -17.484            -195       -17.289  

 
   

Bestemmingsreserve loonaanpassing         1.376               -           1.376  

Inzet musici bij MCO            241               -              241  
Ontvangen rente         1.106               -           1.106  

 
   

Bijdrage MCO/SOM         2.723               -           2.723  

 
   

Stand 31 december 2013        -1.761            -195         -1.566  
 
In 2011 hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het (toenmalige) MCO 
gesproken over de financiering van het Sociaal Plan 2005 voor de periode vanaf 2010 tot en met 
het einde van de looptijd (2015). 

Door de positieve resultaat- en vermogensontwikkeling van de SOM en de reorganisatie 2013, is 
dit punt geen onderwerp meer van discussie. De totale extra eigen bijdragen van de SOM voor 
USP 2005 wordt geschat op € 2,0 miljoen aan het einde van de looptijd. Deze kosten zijn 
opgenomen in de voorziening USP. 
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VERANTWOORDING VERGOEDING REORGANISATIEKOSTEN 2013  
 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aan het Muziekcentrum van de 
Omroep middelen beschikbaar gesteld ter bekostiging van de reorganisatiekosten. Hieraan zijn 
voorschriften verbonden zoals vermeld in de brief d.d. 4 november 2011, kenmerk 338036.  
 
Het voorschot 2013 (€ 17.227.415) is in twee delen ontvangen:  

 Brief d.d. 16 juli 2013 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met kenmerk 
528358 € 15.756.642. 

 Brief d.d. 3 oktober 2013 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met 
kenmerk 534614 € 1.470.733. 

 

Voorschotten zijn na controle en advies door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
beschikbaar gesteld via het Commissariaat voor de Media.  

Als volgt te specificeren: 
 
  2013 

  Werkelijke 
kosten 

Ontvangen 
voorschot Verschil 

(in duizenden euro’s)       
    

Arbeidskosten       13.300        12.593            -707  
Outplacement kosten            242             125            -117  

Juridische kosten            164             200               36  
Advieskosten en financieringsbijdrage         4.941          4.258            -683  

Accountantskosten              41               52               11  

 
   

Totaal        18.687        17.228         -1.459  
 
 
Over 2013 is er € 18,2 miljoen aangevraagd (excl. natuurlijk verloop GOK) en € 17,2 miljoen 
ontvangen. De totale nacalculatie over geheel 2013 geeft hiermee een tekort van € - 1.459.420.  

Onder de post schulden op korte termijn in de balans is dit tekort verrekend met het nog terug te 
betalen bedrag over de frictiekosten 2012 aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap.  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  NAAR LEVENDE MUZIEK EN KLASSIEK  
 

  2013   
  Levende muziek Klassiek Totaal 
(in duizenden euro’s)       
    
Vergoeding ministerie OCW                       -                  24.264                 24.264  
Financieringsbijdrage uit frictiekosten                       -                    2.857                   2.857  
Levende Muziek (Geld op Schema)                  1.354                        -                    1.354  
Overige                     579                      382                      961  
      
Baten                  1.933                 27.503                 29.436  
    
Vaste Medewerkers organiek                       -1                 17.979                 17.978  
Flexibele medewerkers                     367                   2.011                   2.378  
Dirigenten                       -                    1.550                   1.550  
Artistieke inhuur                     714                       30                      745  
Totaal arbeidskosten                  1.081                 21.570                 22.651  
    
Afschrijvingen                       -                       373                      373  
Totaal techniek- en programmakosten                     727                      664                   1.391  
Huisvesting                      17                      984                   1.001  
Overige bedrijfskosten                      88                      976                   1.064  
Herwaardering duurzame activa                       -                    1.069                   1.069  
Financiële lasten en baten                       -                       270                      270  
Opbrengsten/doorberekende kosten                       -                      -412                     -412  
Totaal overige kosten                     831                   3.924                   4.756  
    
Programma- en productiekosten MO                       -                       175                      175  
Versterkingskosten                       -                       130                      130  
Toeslag naburig recht                       -                       377                      377  
Concert/uitzendrechten                       -                        55                       55  
Doorberekende kosten                       -                      -730                     -730  
Totaal door te berekenen                       -                          7                         7  
    
Lasten                  1.912                 25.502                 27.414  
    
    

Saldo baten en lasten                      21                   2.002                   2.022  
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