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1                PRESTATIEVERANTWOORDING BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste ac�va

Immateriële vaste ac�va 7.830 16.633

Materiële vaste ac�va 134.707 168.221

Vlo�ende ac�va

Voorraden 19.145 17.722

Vorderingen 500.654 434.898

Liquide middelen 1.146.141 1.039.917

 1.808.477 1.677.391
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 223.442 225.972
Bestemmingsfonds Provincie Gelderland 23.115 23.584
Bestemmingsreserves 273.475 273.475
Bestemmingsfonds Covid-19 Le�erenfonds 34.050 34.050

554.082 557.081

Voorzieningen 27.765 37.014

Langlopende schulden

Schulden aan kredie�nstellingen - 12.842

Kortlopende schulden 1.226.630 1.070.454

 1.808.477 1.677.391
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De Nieuwe Oost

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
€ € €

1 Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5) 106.012 115.000 157.583
2 Recette 5.551 35.000 7.347
3 Uitkoop 100.461 80.000 150.236
4 Partage -                        -                      -                         
5 Overige publieksinkomsten -                        115.000 -                         
6 Publieksinkomsten buitenland 0 50.000 29.662
7 Totaal publieksinkomsten (1+6) 106.012 165.000 187.245
8 Sponsorinkomsten 0 -                      1.933               
9 Vergoeding co-producent 171.243 90.000           107.742

10 Overige directe inkomsten 73.719 40.000 29.089
11 Totaal overige directe inkomsten (8+9+10) 244.962 130.000 138.764
12 Totaal directe inkomsten (7+11) 350.974 295.000 326.009
13 Indirecte inkomsten 63.689 180.000 106.373
14 Private middelen  - particulieren incl. Vriendenverenigingen -                        0 -                         
15 Private middelen - bedrijven -                        5.000 -                         
16 Private middelen - private fondsen 93.616 190.000 106.563
17 Private middelen - goede doelenloterijen -                        -                      -                         
18 Totale bijdrage uit private middelen (14+15+16+17) 93.616 195.000 106.563
19 Totale eigen inkomsten (12+13+18) 508.279 670.000 538.945
20 Baten in natura

19 Structureel OC&W 840.653 780.000 558.950
20 Totaal structureel Provincies 960.237 925.000 972.564
21 Totaal structureel Gemeente 188.336 175.000 176.640
22 Totaal structurele publieke subsidie overig 250.058 0 121.223
23 Totaal structurele subsidies (19+20+21+22) 2.239.284 1.880.000 1.829.377
24 Incidentele publieke subsidies 472.456 250.000 680.423
25 Totale subsidies (23+24) 2.711.740 2.130.000 2.509.800

3.220.019 2.800.000 3.048.745

Subsidies

TOTALE BATEN (19+25)

BATEN

Eigen inkomsten 

2.  GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021



De Nieuwe Oost

Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020
€ € €

1 Beheerlasten materieel 332.471 255.000 288.024
2 Beheerlasten personeel 471.705 325.000 413.189
3 Beheer lasten totaal (1+2) 804.176 580.000 701.213
4 Activiteitenlasten materieel 449.868 575.000 403.521
5 Activiteitenlasten personeel 1.965.948 1.645.000 1.869.213
6 Activiteitenlasten totaal (4+5) 2.415.816 2.220.000 2.272.734

3.219.992 2.800.000 2.973.947

7 Saldo uit gewone bedrijfsvoering 27 -                  74.798
8 Saldo rentebaten / - lasten -3.026 -                  -1.447

-2.999 0 73.351

LASTEN 

TOTALE LASTEN (3+6)

Exploitatieresultaat



3                PRESTATIEVERANTWOORDING GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Con�nuïteit

De uitbraak van het covid-19 virus hee� wereldwijd tot een van de grootste crisises van de laatste decenia geleid. De 
(gedeeltelijke) lockdowns hebben er onder meer toe geleid dat de bedrijfsac�viteiten in vele sectoren zijn geraakt. Bij
het opstellen van deze jaarrekening (waaronder de onderbouwing van de con�nuiteitsveronderstelling) is de impact van
Covid-19 op onze organisa�e geanlyseerd en gewogen. Bij deze analyse is rekening gehouden met de beperkte impact
van Covid-19 op de onderneming in 2021 en de verwachte beperkte impact op de onderneming in 2022 en verder. Van
belang is dat bij de bepaling  van de verwachte impact op de onderneming in 2021 en verder, en dus ook de verwachte
ontwikkelingen in resultaat en liquiditeit inherrent een onzekerheid blij� bestaan ten aanzien van de duur van het
Covid-19 virus en de daaruit voortvloeiende impact op de economie als geheel op onze organisa�e. 

Consolida�e

In de presta�everantwoording balans en winst- en verliesrekening van De Nieuwe Oost  zijn de financiële gegevens
geconsolideerd van:
- S�ch�ng de Nieuwe Oost;
- S�ch�ng Theaterwerkplaats Generale Oost;
- S�ch�ng de Wintertuin;
- S�ch�ng Produc�ehuis Oost-Nederland

 ALGEMENE  GRONDSLAGEN  VOOR  DE  OPSTELLING  VAN  DE   GECONSOLIDEERDE    BALANS  EN  STAAT  VAN  BATEN  EN
 LASTEN

De geconsolideerde balans en staat van baten en lasten is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering
van ac�va en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze
voorzienbaar zijn.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste ac�va

De immateriële vaste ac�va worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder a�rek van afschrijvingen. Er wordt
rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het ac�ef (of van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het ac�ef behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Materiële vaste ac�va

De materiële vaste ac�va worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van de gescha�e levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

Voorraden

Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs of lagere ne�o-opbrengstwaarde. Deze
lagere ne�o-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
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Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresta�e, inclusief de
transac�ekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamor�seerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een loop�jd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie�nstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Algemeen

Een voorziening wordt gevormd voor verplich�ngen waarvan het waarschijnlijk is dat zij in de toekomst zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te scha�en. De omvang van de voorziening wordt bepaald
door de beste scha�ng van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplich�ngen en verliezen per
balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige voorzieningen

Investeringssubsidie

Onder de voorzieningen is opgenomen de in het verleden ontvangen investeringssubsidie. De vrijval van de
investeringssubsidie wordt jaarlijks in het resultaat verwerkt.  

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transac�ekosten die direct
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor�seerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder a�rek van transac�ekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effec�eve rente
gedurende de gescha�e loop�jd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Publieksinkomsten en ne�o omzet

De publieksinkomsten en ne�o omzet betre� de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na
a�rek van omzetbelas�ng. 
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze
goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de
tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de gescha�e kosten van de
totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Ac�viteitenlasten 

De bestedingen in het kader van de ac�viteiten worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit
niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplich�ng betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorwaardelijke verplich�ngen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal
worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste ac�va zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgingsprijs respec�evelijk de lasten van onderzoek en ontwikkeling.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden �jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec�eve rentevoet van de
desbetreffende ac�va en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transac�ekosten op de ontvangen leningen.
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