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Onderwerp

Uw kenmerk

Controle administratie en jaarrekening 2001/2002

Geacht bestuur,
Wij hebben de controle van de administratie en de jaarrekening 2001/2002 afgerond. In dit
rapport brengen wij onze bevindingen onder uw aandacht. Wij hanteren hierbij de volgende
indeling:
1. Accountantsverklaring
2. Exploitatiesaldo 2001/2002
3. Exploitatiesaldo 2000/2001
4. Follow-up rapport 2000/2001
5. Projecten en cursussen
6. Verhuur van instrumenten
7. Fusie

1. Accountantsverklaring
Een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2001/2002 is als bijlage bij dit
rapport gevoegd. Wij verzoeken u, alvorens u tot publicatie overgaat, de jaarrekening en de
gezamenlijk daarmee openbaar te maken stukken aan ons ter beoordeling voor te leggen.

2. Exploitatiesaldo 2001/2002
Over het jaar 2001/2002 is een voordelig saldo op de exploitatie gerealiseerd van € 4.081,00
tegen een begroot saldo van € 0,00. Voor een toelichting op de belangrijkste verschillen ten
opzichte van de begroting verwijzen wij u naar de jaarrekening.
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In bijlage 7 van de jaarrekening is een voorstel voor de bestemming van het voordelige
exploitatiesaldo opgenomen. Het voorstel is het voordelige saldo toe te voegen aan de algemene
reserve. In afwachting van besluitvorming hieromtrent, is dit voorstel nog niet in de balans
verwerkt en is het exploitatiesaldo afzonderlijk in de balans opgenomen.

3. Exploitatiesaldo 2000/2001
De jaarrekening 2000/2001 sloot met een voordelig exploitatiesaldo van € 56.653,00. In het
voorstel voor de bestemming van het voordelige saldo was opgenomen dat € 6.806,00 zou
worden toegevoegd aan de softwarereserve en een bedrag van € 49.847,00 zou worden
gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. Dit voorstel was nog niet in de balans per 31 juli
2001 verwerkt, maar al wel opgenomen in de specificatie van de afrekeningen met de
deelnemende gemeenten in de jaarrekening 2000/2001.
In de bestuursvergadering van november 2001 is echter besloten het positieve saldo niet te
restitueren aan de gemeenten, maar toe te voegen aan de softwarereserve (€ 11.345,00), aan de
onderhoudsvoorziening (€ 11.345,00) en het restant van € 33.963,00 toe te voegen aan de
algemene reserve in verband met de verwachte kosten van de fusie. Dit besluit is verwerkt in de
jaarrekening 2001/2002.

4. Follow-up rapport 2000/2001
Wij hebben in ons rapport naar aanleiding van onze controle van de jaarrekening 2000/2001
(kenmerk 01R2092 d.d. 5 november 2001) diverse aanbevelingen gedaan. Bij onze controle
hebben wij geconstateerd dat de meeste adviezen (nog) niet zijn opgevolgd. Nu de fusie met de
muziekscholen Hoeksche Waard en Ridderkerk en met de Stichting Berckepoort naar
verwachting spoedig zal plaatsvinden, is het van belang extra aandacht te besteden aan de
eenduidigheid van de verslaggeving en aan de omvang van de benodigde voorzieningen. Wij
verwijzen u voor details naar het genoemde rapport en geven hierbij kort aan om welke punten
het gaat:
•

De "Richtlijn commerciële instellingen en verenigingen" wordt nog niet gevolgd ten behoeve
van de verslaggeving. Wij adviseren u deze richtlijn vanaf het boekjaar 2002/2003 wel te
hanteren.

•

Er is nog geen meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Wij adviseren deze op te stellen en
hierbij gebruik te maken van inventarisaties van deskundigen met betrekking tot de (termijn
van) onderhoudsuitgaven.Uiteraard is hierbij wel van belang dat duidelijk is welke
werkzaamheden voor rekening van de huurder of verhuurder komen.
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•

Er is nog geen goede instrumentenbegroting die ten grondslag ligt aan het instrumentenfonds.
De instrumenten zijn niet geactiveerd. Wij adviseren om na de fusie te besluiten of de
instrumenten geactiveerd zullen worden of dat de lijn zoals deze nu bij uw school wordt
gehanteerd aangehouden zal worden. Wanneer niet wordt geactiveerd, zal de
instrumentenbegroting geactualiseerd moeten worden om tot een betrouwbare inschatting
van de jaarlijkse dotatie te kunnen komen.

•

Bij onze controle over het jaar 1999/2000 constateerden wij dat voor betalingen bij de
Postbank twee voormalige bestuursleden bevoegd waren. Dit is inmiddels nog steeds niet
aangepast, zodat hierdoor een risico van onrechtmatige betalingen bestaat.

5. Projecten en cursussen
De muziekschool verzorgt diverse projecten op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. De
projecten bij basisscholen worden gecoördineerd door de stichting De Berckepoort. Projecten
voor voortgezet onderwijs worden door de muziekschool zelf gecoördineerd. Dit betreft in de
meestal gevallen incidentele projecten.
Het is nu zo, dat er meestal wel schriftelijke afspraken worden gemaakt, maar er is geen
standaardformat dat daarvoor wordt gebruikt. Er worden geen overeenkomsten door beide
partijen ondertekend. Tevens vindt geen gestructureerde vastlegging plaats van de projecten die
gedaan worden.
Wij adviseren om voortaan een standaardbrief te gebruiken of per project een
standaardovereenkomst te hanteren, waarin alle belangrijke zaken worden opgenomen. Hierdoor
wordt voorkomen dat achteraf onenigheid ontstaat over de uitvoering of over de manier van
afrekenen.
Daarnaast adviseren wij om deze brieven of contracten doorlopend te nummeren en vast te
leggen in een register of een spreadsheet en daarin tevens de afgesproken prijs op te nemen. Aan
de hand van het spreadsheet zou de administratie vervolgens kunnen factureren. Door de
doorlopende nummering en de hantering van dit register kan de van de volledigheid van deze
projectopbrengsten beter worden bewaakt.
Wij raden u tevens aan om subsidies die van gemeenten voor bepaalde projecten worden
ontvangen ook vooraf schriftelijk te laten bevestigen. Dit was voor de subsidies voor de
Concertserie Kamermuziek en voor de Popschool nog niet gebeurd. Inmiddels is overigens door
middel van een memo van de controller van de Dienst Kunsten van de gemeente Dordrecht
alsnog schriftelijke bevestiging van deze subsidies ontvangen.
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6. Verhuur van instrumenten
Voor leerlingen die voor het eerste jaar lessen gaan volgen, bestaat de mogelijkheid om een
instrument te huren.
De procedure is dat docenten een inventarisatie maken van de wensen van leerlingen en dat ze
deze doorgeven aan de medewerker die belast is met de verhuur. Deze gaat vervolgens na of er
voldoende instrumenten beschikbaar zijn. Op basis hiervan worden nieuwe instrumenten
aangekocht.
De instrumenten worden door de docenten meegegeven tegen ontvangst van een ondertekende
schriftelijke overeenkomst. Aan de hand van deze overeenkomsten, brengt de lesgeldadministratrice de huursom in rekening bij de cursist.
Wij constateerden dat er geen goede registratie wordt bijgehouden van de instrumenten die zijn
verhuurd. Tevens worden soms instrumenten meegegeven, zonder dat er al een getekende
overeenkomst aanwezig is. Het komt ook voor dat docenten de instrumenten aan het einde van
het jaar niet innemen, maar de cursist toestaan deze nog eenjaar te gebruiken. Het bovenstaande
brengt verschillende risico's met zich mee:
•

Door het niet goed registreren en/of het meegeven zonder overeenkomst bestaat het risico dat
er instrumenten aan het einde van het jaar niet worden ingeleverd, zonder dat dit wordt
geconstateerd. Hierdoor kunnen instrumenten al dan niet opzettelijk door cursisten niet
worden terugbezorgd.

• Er bestaat een risico dat instrumenten worden verhuurd zonder dat dit bekend is bij de
lesgeldadministratrice, zodat de facturering en daardoor de opbrengst uit verhuur van
instrumenten onvolledig is.
• Wanneer er geen goede registratie van instrumenten is, bestaat het risico dat de dekking van
de verzekering onvolledig is.
• Tevens bestaat het risico dat door onjuiste of onvolledige administratie niet bekend is of een
instrument reeds is verhuurd, waardoor mogelijk meer instrumenten worden aangeschaft dan
nodig i's.
Om bovenstaande risico's te verkleinen adviseren wij u om een goede registratie op te zetten van
de instrumenten die er zijn. Tevens raden wij aan om instrumenten niet eerder uit te lenen dan
nadat de schriftelijke overeenkomst is ondertekend. In het registratiebestand zou vervolgens
moeten worden opgenomen aan wie het instrument is uitgeleend, zodat vanuit dit bestand de
volledigheid van de facturering bewaakt kan worden en aan het einde van het jaar de
volledigheid van de instrumenten die worden terugontvangen kan worden vastgesteld.
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Tevens dient het verband te worden vastgesteld tussen de aangeschafte instrumenten, de binnen
de muziekschool aanwezige instrumenten (voorraad en voor lesgebruik) en de bij de leerlingen
aanwezige instrumenten.

7. Fusie
Uw organisatie is druk doende met een fusie voor te bereiden, welke eind dit jaar zijn afronding
zou moeten krijgen. In de bespreking van de jaarrekening 2001/2002 met uw directeur hebben
wij van gedachten gewisseld over diverse aspecten die verband houden met die fusie en de
verslaggeving daaromtrent.
Wij adviseren u (en de overige bij de fusie betrokken partners) om aandacht te schenken aan
onder meer de volgende aspecten:
•

Op welke wijze en in welke omvang zal eigen vermogen worden ingebracht in de stichting
(na fusie) door de onderscheidene partners?

•

Idem voor verplichtingen voor vakantierechten over de periode laatste uitbetaling van
vakantiegeld en datum van overdracht.

•

Thans kent uw stichting reserves per gemeente die ook alleen door die gemeenten kunnen
worden beïnvloed. In de stichting na fusie rijst de vraag of dit nog als eigen vermogen moet
worden getoond dan wel als schuld aan de betreffende gemeenten moet worden aangemerkt.
Dit onderscheid maakt uit indien er ooit sprake zou worden van een onverhoopt financieel
verlies dat door de stichting met haar eigen vermogen moet worden opgevangen.

•

Op welke wijze worden risico's afgedekt bij inbreng? Gedacht kan worden aan oninbaarheid
van vorderingen, IZA premies voor (huidige en toekomstige) gepensioneerden,
onderhoudsvoorziening gehuurde percelen, etc. Uiteraard kunnen hier ook contractuele
bepalingen worden overeengekomen die jaarlijkse declaratie van werkelijke kosten mogelijk
zouden maken.

•

Zijn alle betrokken partners er zeker van dat er geen naheffmgen wegens BTW en
Vennootschapsbelasting over de verstreken jaren zullen komen? In dit kader adviseren wij u
met klem om advies in te winnen bij onze belastingadviseur mr. H. de Kat. Hij heeft al eerder
met uw directeur gesproken over deze materie. Ook voor uw huidige stichting adviseren wij
u zich hierover te laten adviseren.

•

Wanneer de (concept) uitgangspunten voor de fusievoorstellen gereed zijn, adviseren wij u
een meerjaren-exploitatiebegroting te maken van de stichting zoals deze er na de fusie uit zal
zien. Ook voor de treasury-functie zou een raming moeten worden gemaakt van de
toekomstige balansposities en omvang aan liquide middelen en kredietzekerheden.
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Wij adviseren u voor de stichting na fusie ook te bezien op welke wijze de statuten
geredigeerd zouden kunnen worden, mede in verband met fiscale consequenties van een en
ander. U kunt desgewenst hiervoor onze belastingadviseur mr. H. de Kat inschakelen.

Tenslotte adviseren wij iedere bij de fusie betrokken partner over de periode tot fusiedatum een
verantwoording te laten opstellen waarin tevens reeds rekening is gehouden met de
uitgangspunten die bij de fusie gelden. Dit document kan dan tevens als inbrengverantwoording
worden gebruikt, waarbij ook eventuele financiële afrekening met de (vóór de fusie) betrokken
partners duidelijk kan worden gemarkeerd.
Dit rapport is op 15 oktober besproken met uw directeur, de heer W.A.S. Stevens. Wij
vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
Deloitte & Touche Accountants,
voor deze

J.M van Buren RA
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Accountantsverklaring
Opdracht
Wij hebben de jaarrekening 2001/2002 van de Stichting Toonkunstmuziekschool voor de
Drechtsteden te Dordrecht gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te
worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een
onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van
de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn
toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft gemaakt,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze
controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen op 31 juli 2002 en van het resultaat over de periode l augustus
2001 tot en met 31 juli 2002 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving.
Deloitte & Touche Accountants,
voor deze
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