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B E ST U U R SVE R S L AG
Algemeen

Burgundy Street B.V. is de 100% dochteronderneming van Stichting
TivoliVredenburg en omvat drie horeca-outlets: grand café Het Gegeven
Paard, kitchen bar Danel en artiestenfoyer King’s Cross.
De statutaire doelstelling is het exploiteren van een of meerdere
horecagelegenheden en het verzorgen van catering binnen de fysieke
grenzen van het gebouw van TivoliVredenburg en bijbehorende terrassen.
In de statuten is vastgelegd dat de winst van de vennootschap in zo
groot mogelijke mate moet bijdragen aan de exploitatie van de Stichting
TivoliVredenburg. Met Gemeente Utrecht zijn afspraken gemaakt over
een marktconforme bedrijfsvoering en het vermijden van vermenging van
publieke gelden en commerciële exploitatie. De activiteiten binnen Burgundy
Street dienen zowel inhoudelijk als financieel bij te dragen aan de culturele
doelstellingen van Stichting TivoliVredenburg.
Burgundy Street is enerzijds ondersteunend aan de strategie en culturele
doelstelling van TivoliVredenburg, door het verlevendigen en open
maken van gebouw en organisatie, en anderzijds een zelfstandige
horecaonderneming. Burgundy Street opereert at arms length; alle
onderlinge leveringen en diensten worden tegen marktconforme tarieven
verrekend. Burgundy Street B.V. hanteert de CAO Nederlands Horeca Gilde.

2021

Net als vorig jaar hield de coronapandemie de organisatie stevig in zijn
greep en werd er van het team van Burgundy Street veel veerkracht
gevraagd. Artiestenfoyer King’s Cross kon het merendeel van het jaar
openblijven omdat er voor bedrijfskantines een ander regime gold dan
voor openbare horeca en er gedurende het hele jaar activiteiten in
TivoliVredenburg waren met medewerkers en artiesten in het gebouw.
Voor Danel en Het Gegeven Paard zag het jaar er heel anders uit. Januari
begon in een lockdown waarin alle horeca gesloten moest zijn; later die
maand werd een avondklok ingevoerd. Pas op 28 april mochten de terrassen
overdag weer open tot 18:00 en twee weken later tot 20:00. Dit zorgde
voor wat levendigheid om het gebouw waarin op dat moment nog steeds
geen publiek of gasten mochten komen. Begin juni mochten Danel en Het
Gegeven Paard ook binnen weer gasten ontvangen op een vaste zitplaats
en met verplichte 1,5 meter afstand. Aan het eind van die maand gingen we
terug naar de gebruikelijke openingstijden en mocht de 1,5 meter losgelaten
worden, mits gasten een coronatoegangsbewijs (QR-code) konden laten
zien. Het jaar was toen al halverwege en eindelijk werd het ook binnen
weer gezellig druk. Dat was helaas niet van lange duur want voor we
goed en wel op volle sterkte draaiden, zorgden razendsnel oplopende
besmettingscijfers ervoor dat de maatregelen weer aangescherpt werden.
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Drie weken later kwamen de anderhalve meter afstand en vaste zitplaats
weer terug in het protocol. Met dit regime gingen we de zomer in. Pas
vanaf 25 september mochten er weer meer gasten tegelijkertijd binnen
komen en blijven tot middernacht en mits gecontroleerd op QR-code en
identiteitsbewijs. De versoepelingen golden ook voor de culturele sector
en zo werden TivoliVredenburg en zijn horecazaken vanaf eind september
weer een bruisende plek in hartje Utrecht. Vanwege wederom oplopende
besmettingen en de dreiging van de nieuwe Omikron variant, werd begin
november ook buiten op het terras de QR-code ingevoerd en werd half
november de sluitingstijd weer naar 20:00 vervroegd en 1,5 meter afstand
en vaste zitplaats weer verplicht. Twee weken later moesten we om 17:00 al
sluiten en nog weer drie weken later, op 18 december, werden we opnieuw
geconfronteerd met een totale lockdown voor horeca. Het jaar ging als
een nachtkaarsje uit en eindigde zoals als het begonnen was, met dichte
horecazaken, zonder gasten.
Het team is echter niet bij de pakken neer gaan zitten, integendeel. Danel
heeft afgelopen jaar wat wijzigingen in het concept doorgevoerd die aan
lijken te slaan. De aanpassingen aan de styling heeft de ambiance goed
gedaan en de intercontinentale maar herkenbare menukaart biedt een goed
kwalitatief-prijsniveau in een moderne, aantrekkelijke sfeer. Samen met de
focus van het management op teambuilding, kwaliteit en service, heeft dit
ervoor gezorgd dat de omzet en de gastwaardering zijn gestegen.
Het Gegeven Paard liet zien dat het nog steeds een gouden formule
heeft: een fijne ontmoetingsplek met nog potentieel voor groei. Zodra de
beperkingen waren opgeheven, kwamen zowel de dagelijkse flexwerkers
als passanten zich weer tegoed doen aan de hippe ambiance, leuke kaart
en goede service. Halverwege het jaar is de ruimte op de eerste verdieping
bij de Rondazaal door TivoliVredenburg overdag opengesteld voor publiek
en deze werd goed gevonden door flexwerkers en studenten. Op verzoek
brachten we gebruikers van deze ruimte ook een kop koffie.
King’s Cross ademde het hele jaar mee met de activiteiten van
TivoliVredenburg die ook voortdurend moesten meebewegen met de
maatregelen. Het team had helaas in het najaar van 2021 duidelijk te kampen
met personeelstekorten. Met name in de keukenbrigade was het zeer lastig
om de juiste mensen voor de juiste plek te vinden. Pas in de loop van maart
2022 kwam daar verbetering in.
Ondanks alles heeft Burgundy Street gedurende het jaar de
bedrijfsactiviteiten zo goed mogelijk opgepakt en is creatief met de
beperkingen omgegaan. Zo is er, ondanks alles, nog een relatief goede
omzet in de zomer en het najaar gedraaid. De veiligheidsmaatregelen zoals
QR-code, mondkapjes, zitten en 1,5 meter zorgden niet alleen voor financiële
uitdagingen maar vormden ook een uitdaging om gastvrijheid, sfeer en
beleving voor onze bezoekers op peil te houden. De medewerkers hebben
alles uit de kast getrokken om aan de eigen standaarden te voldoen.
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Het personeelsbestand is in de loop van het jaar met een grote inspanning
weer opgeschaald toen verdere openstelling mogelijk was. Toen de regels
in het najaar weer strenger werden en zelfs eindigden in een lockdown,
is besloten om iedereen, ook de oproepkrachten en freelancers, zoveel
mogelijk door te betalen.
Daarnaast is en wordt er gewerkt aan het creëren van meer synergie met
de horeca-organisatie van de stichting. We willen operationele afstemming
bevorderen, horecaprocessen stroomlijnen en ervoor zorgen dat de
uitstraling van TivoliVredenburg als geheel consistent is. Deze samenwerking
heeft inmiddels al vorm gekregen door een wekelijks gezamenlijk
leidinggevendenoverleg en een programma om over en weer een kijkje in
de keuken te nemen. Ook heeft de stichting onze HR-werkzaamheden onder
haar hoede genomen om ook hier meer consistentie te creëren voor de
toekomst. Een verschil in inzicht over de veranderingen in de bedrijfsvoering
heeft er toe geleid dat we in het najaar in goed overleg afscheid hebben
genomen van de directeur van Burgundy Street B.V. De manager Hospitality
neemt deze functie voorlopig waar zodat er in alle rust gezocht kan worden
naar de beste permanente oplossing.
We zijn ontzettend trots en dankbaar dat we in 2021 toch 138 duizend
bezoekers mochten ontvangen in de periodes waarin Het Gegeven Paard
en Danel wél open waren. Dat is weliswaar maar 44 procent van het totale
bezoekersaantal over 2019, waarin dat er 311 duizend waren, maar in
vergelijking met vorig jaar toch bijna 20 procent meer.

Financieel resultaat

Eerlijk is eerlijk, zonder noodsteun hadden we niet gestaan waar we nu
staan. Voor 2021 is maximale generieke overheidssteun aangevraagd en
ontvangen. Er is Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aangevraagd. Daarnaast heeft
Burgundy Street net als in 2020 een marktconforme huurkorting gekregen
vanwege de coronabeperkingen. Ten opzichte van 2020 zorgde voornamelijk
de ruimere TVL er in 2021 voor dat het jaar afgesloten kon worden met een
positief resultaat van € 74 duizend.
Aangezien van zowel de TVL als de NOW een voorschot van 80%
wordt ontvangen en de rest pas bij indienen van de verantwoording,
werd de liquiditeitspositie in de loop van het jaar wel krap. Om geen
uitstel van onder meer belastingbetalingen te hoeven aanvragen,
heeft stichting TivoliVredenburg vanuit haar aandeelhouderschap, een
overbruggingskrediet verstrekt totdat de verantwoording afgerond is en de
rest van de noodsteun ontvangen is.

stijgende lijn. Het omzetpotentieel van Het Gegeven Paard blijft groot en
met een relatief normale zomer en najaar, zouden de opgelopen tekorten
over het eerste kwartaal ingehaald moeten kunnen worden. Ditzelfde geldt
voor Danel. Deze outlet liet de afgelopen tijd geregeld prachtige omzetten
zien. Zo zien we dat het streven om een breder publiek aan te trekken
en niet alleen afhankelijk te zijn van bezoekers die naar activiteiten van
TivoliVredenburg komen, steeds beter gerealiseerd wordt. In King’s Cross
verwachten we dat we met een sterke keukenbrigade en enthousiast
front-of-house-team in 2022 ook meer banqueting activiteiten voor
TivoliVredenburg kunnen gaan verzorgen.
Het behoud van inkomen van medewerkers eind 2021 heeft ervoor gezorgd
dat velen zijn gebleven, waardoor de opstart in 2022 na de lockdown
redelijk soepel verliep. Helaas gold dit niet voor de keukenbrigade, waar
een grotere uitloop is geweest dan voorzien. Gezien de krapte op de
arbeidsmarkt voor deze vakmensen verwachten we ook in 2022 een flinke
uitdaging. Goed personeel vinden is erg lastig en de loonkosten stijgen door
de grotere vraag. We hebben diverse scenario’s in kaart gebracht om te
anticiperen op deze personeelskrapte ten behoeve van de continuering van
onze kwaliteitsnormen en bedrijfsvoering. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan (tijdelijke) menuaanpassingen of beperktere openingstijden.
Nee, zonder onzekerheden en uitdagingen is 2022 niet. Het zal hoe dan
ook jaar zijn waarin herstel nodig is. We hebben te maken met een hoog
ziekteverzuim door Covid-besmettingen, krapte op de arbeidsmarkt, op
vele fronten hogere inkoopkosten, gestegen personeelskosten en door
wisselingen in het personeelsbestand en gebrek aan routine tijdelijk een
lagere operationele efficiency. Niemand weet of er weer een opleving van
het virus komt, in een variant die de zorg zo onder druk zet dat er weer
beperkende maatregelen nodig zijn. De horeca-branchevereniging zit aan
tafel met het kabinet over routekaarten en matching met noodsteun om dit
in goede banen te leiden als het gebeurt. Hier is de oorlog in Oekraïne nog
bij gekomen. Deze zorgt, naast de humanitaire ramp ter plaatse, voor grote
verstoringen op de wereldmarkt van onder andere voedsel en energie.
Zoals het er zich nu naar laat uitzien zijn de grootste risico’s dan wel
onzekerheden in 2022:
•
•
•
•

nieuwe beperkende maatregelen door opkomst van nieuwe Covid variant
waar geen steunmaatregelen tegenover staan
tekort aan vakkundig personeel, zowel in de bediening als in de keukens
verdere stijging van zowel de loonkosten als inkoopkosten die de marges
onder druk zet
koopkrachtdaling door effecten van pandemie en oorlog

Hoewel 2022 begon in een lockdown, zijn we op het moment van schrijven
van dit verslag helemaal van de maatregelen af en zit de omzet in een

Voor het eerste kwartaal is NOW en TVL aangevraagd en voor de rest van
het jaar zal Burgundy Street hoe dan ook, net zoals dat de afgelopen twee
jaar gedaan is, moeten meebewegen, vinger aan de pols moeten houden
en scenario’s klaar moeten hebben liggen om maatregelen te nemen als dat
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voor de continuïteit nodig is.
2021 heeft veel flexibiliteit en incasseringsvermogen van onze medewerkers
en partners gevraagd. De onzekerheid over wel of niet (verder) opengaan,
het schakelen, opschalen afschalen en de voortdurende belemmeringen
bij de uitoefening van je beroep en je passie. Tegelijkertijd zagen we een
grote creativiteit en veerkracht, het lef om nieuwe dingen te proberen en
het geloof in de goede afloop. Dat is niet vanzelfsprekend en geeft veel
vertrouwen in de toekomst.
Wij willen alle medewerkers en partners hiervoor ontzettend bedanken.
Utrecht, 25 mei 2022

JAARRE KE N I NG
BALAN S PER 31 DEC EMBER 2021
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref.

VOORRADEN

5

VORDERINGEN
Kortlopende vorderingen

6

31 december 2021

26.150

22.109

387.862

186.809

71.902

107.752

485.914

316.670

31 december 2021

31 december 2020

LIQUIDE MIDDELEN

Aerd de Boode					Jeroen Bartelse
Waarnemend Directeur 				Directeur bestuurder
Burgundy Street B.V.				
Burgundy Street B.V.

BALANSTOTAAL

PASSIVA

Ref.

EIGEN VERMOGEN
Aandelenkapitaal
Geaccumuleerd verlies

7
8

VREEMD VERMOGEN
Kortlopende schulden

120
-200.421

9

BALANSTOTAAL

8

Burgundy Street

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

31 december 2020

Burgundy Street

120
-274.434
-200.301

-274.314

686.215

590.984

485.914

316.670
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TOELICHTING OP DE
JAARRE KE N I NG

WI N ST- E N VE R L I E S R E KE N I N G OVE R 2 0 21
(na resultaatbestemming)

Ref.

Omzet verkopen
Kostprijs van de verkopen
BRUTOMARGE

12

Personeelskosten
Overige bedrijfskosten

13
14

Werkelijk 2021

2.361.438
-748.430

1.641.668
-122.429

BEDRIJFSRESULTAAT
15

RESULTAAT VOOR BELASTINGEN
Belastingen

1.948.916
-591.294
1.613.008

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

Rentelasten en soortgelijke kosten

Werkelijk 2020

16

RESULTAAT NA BELASTINGEN

1.357.622

1.238.683
277.085
1.519.239

1.515.768

93.769

-158.146

19.756

27.083

74.013

-185.229

-

-

74.013

-185.229

1. Algemene toelichting
1.1. Activiteiten
De activiteiten van Burgundy Street B.V. bestaan uit de exploitatie van
de publieke outlets grand café Het Gegeven Paard en met ingang van 1
september 2017 kitchen bar Danel. Daarnaast verzorgt de vennootschap
sinds 1 september 2017 de exploitatie van King’s Cross (centrale keuken en
artiestenfoyer van TivoliVredenburg).
1.2. Continuïteit
De maatregelen van de overheid inzake de bestrijding van het coronavirus
hebben enorme impact gehad op Burgundy Street B.V. Vanaf half maart
2020 tot half maart 2022 hebben we diverse regimes van strenge
maatregelen moeten doorstaan, variërend van volledige sluiting tot beperkte
openingstijden en bezoekersaantallen. Veel inkomsten zijn weggevallen.
Gelukkig konden we rekenen op de steunmaatregelen van de rijksoverheid.
Burgundy Street B.V. heeft diverse scenario’s uitgewerkt voor de verwachte
ontwikkeling van de liquiditeit, op basis van inschattingen ten aanzien
van (onder andere) de verdere duur en omvang van de maatregelen, de
mogelijkheden van kostenbesparingen, de generieke steunmaatregelen en
de bereidheid van Stichting TivoliVredenburg om, gelet op de exceptionele
omstandigheden in de horeca, de doorbelastingen voor huur en onderlinge
diensten tijdelijk te matigen dan wel de inning op te schorten. Uiteraard
houden deze inschattingen onzekerheden in. Werkelijke ontwikkelingen
kunnen afwijken van de inschattingen en deze afwijkingen kunnen materieel
zijn. Echter, gebaseerd op de huidige informatie en inschattingen ziet de
directie momenteel geen risico voor de continuïteit in het komende jaar en
is van mening dat voortzetting van de activiteiten mogelijk is. De in deze
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling
zijn derhalve gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit.
1.3. Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Burgundy Street B.V. is feitelijk gevestigd op Vredenburgkade 11, 3511 WC te
Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62090704.
1.4. Groepsverhoudingen
De aandelen in Burgundy Street B.V. worden gehouden door Stichting
TivoliVredenburg te Utrecht. De financiële informatie van Burgundy Street
B.V. is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting
TivoliVredenburg.
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1.5. Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de
jaarrekening vormt de leiding van Burgundy Street B.V. zich verschillende
oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

2. Algemene grondslagen
2.1. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen
de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn
referenties opgenomen die verwijzen naar de toelichting.
2.2. Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

3 . G rondslagen voor waardering van
activa en passiva
3.1. Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing
van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. De
verkrijgingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging
alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats
en in hun huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is de geschatte
verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij
de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de
incourantheid van de voorraden.
3.2. Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële
waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien
materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de debiteurenvordering.
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3.3. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
3.4. Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd
tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.

4 . G rondslagen voor bepaling van het resultaat
4.1. Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van
de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De
opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
4.2. Opbrengstverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van maaltijden en dranken
onder aftrek van eventuele kortingen en exclusief omzetbelasting.
4.3. Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het
verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De Covid-19 steunbijdragen zijn
in mindering gebracht op de personeelskosten (NOW vergoeding) en de
overige bedrijfskosten (TVL en TOGS).
4.4. Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Burgundy Street B.V. volgt de CAO Nederlands Horeca Gilde (NHG). De
aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Pensioenen
Burgundy Street B.V. heeft een middelloon pensioenregeling bij
Pensioenfonds Horeca & Catering. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting
leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet
betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Het
pensioenfonds bepaalt de jaarlijkse premie als een vast percentage van
de pensioengrondslag onder voorwaarde van tenminste kostendekkend.
Het pensioenfonds heeft de ambitie om de opgebouwde pensioenafspraken
en de ingegane pensioenen onder bepaalde voorwaarden te indexeren.
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De per balansdatum van toepassing zijnde dekkingsgraad bedraagt 119%
(2020 104%).

8. G eaccumuleerd verlies
Geaccumuleerd verlies

4.5. Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en
passiva. De onderneming wordt deels gefinancierd met een rekening courant
schuld aan de aandeelhouder waarover 2,47% rente wordt vergoed.
4.6. Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor
belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met
beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor
zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens
wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen
in het te hanteren belastingtarief.

Stand per 1 januari
Bij: resultaat na belasting
Stand per 31 december

2021
-274.434
74.013

Totaal eigen vermogen

-200.421

-200.301

2021
Voorraad drank
Voorraad food
Voorraad merchandise

15.170
10.664
316
26.150

11.139
10.589
381
22.109

6 . Vo r d e r i n g e n

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. Er is
geen voorziening voor oninbaarheid.
2021
Vordering op TivoliVredenburg
Debiteuren
Te vorderen belastingen
Overige vorderingen en overlopende activa

2020

6.290
1.749
379.823

186.809

387.862

186.809

De overige vorderingen en overlopende activa hebben voornamelijk
betrekking op nog te vorderen NOW (€ 5 duizend), TVL (€ 338 duizend) en
nog te ontvangen bedragen (€ 28 duizend).

7. G e p l a a t s t k a p i t a a l

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bestaat uit 120 gewone
aandelen van elk € 1. Alle aandelen worden gehouden door Stichting
TivoliVredenburg.
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-274.434

-274.314

9. Ko r t l o p e n d e s c h u l d e n

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan
een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de
boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

Nog te betalen aan TivoliVredenburg
Crediteuren
Premies en belastingen
Overige schulden en overlopende
passiva

2020

-89.205
-185.229

Het totaal eigen vermogen bestaat uit het geplaatst kapitaal en het
geaccumuleerd verlies.

2021

5 . Vo o r r a d e n

2020

2020

360.032
95.639
54.903

369.434
54.985
9.953

175.641
686.215

156.612
590.984

We ontvangen van de aangevraagde subsidies TVL en NOW een voorschot
van 80%. De definitieve tegemoetkoming en uitbetaling van 20% zal in
2022 plaatsvinden na indiening van de definitieve aanvragen inclusief
accountantsverklaringen. Voor Burgundy Street B.V. stond eind 2021
nog een bedrag open aan te vorderen NOW en TVL van € 343 duizend
in totaal. Aangezien Burgundy Street sterk afhankelijk is van Stichting
TivoliVredenburg voor de bepaling op concernniveau, afrekening en
verantwoording van de steun en geen reserves heeft voor financiering,
heeft de stichting in 2021 aan Burgundy Street B.V. een overbruggingskrediet
verstrekt van € 350 duizend. In afwachting van de definitieve nabetalingen
van NOW en TVL, zodat Burgundy Street B.V. aan haar kortlopende
betalingsverlichtingen kon voldoen.

10. Niet in de balans opgenomen activa en
verplichtingen

(Meerjarige) financiële verplichtingen
De vennootschap huurt bedrijfsruimten en bedrijfsmiddelen van Stichting
TivoliVredenburg. De huurcontracten lopen tot en met 31 december 2024.
Ook in 2021 heeft de stichting vanwege de sluitingen en forse beperkingen
van overheidswege om normale opbrengsten te genereren, een markt
conforme huurkorting verleend aan Burgundy Street B.V. De stichting heeft
over 2021 € 235 duizend aan huur in rekening gebracht; dat is inclusief de
toegekende huurkorting vanwege de coronabeperkingen.

Jaarverslag 2021
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11. Gebeurtenissen na balansdatum

Van 12 maart 2020 tot en met half maart 2022 heeft de overheid in het
kader van de uitbraak van het coronavirus maatregelen getroffen. De impact
is enorm voor onze activiteiten en het exploitatieresultaat. Gelukkig konden
we rekenen op de generieke steunmaatregelen.
De oorlog in Oekraïne gaat naast groot menselijk leed, onvermijdelijk
leiden tot financiële gevolgen met mogelijk een recessie gevolgd door een
periode van stagnatie en inflatie. Naast een sterke afhankelijkheid van de
Covid-19 ontwikkelingen en -maatregelen, zijn er veel onzekerheden in de
verwachtingen op de langere termijn. We hebben al te maken met krapte
op de arbeidsmarkt en forse prijsstijgingen van bijvoorbeeld loonkosten en
inkoopkosten.
We zullen dan ook de komende tijd vinger aan de pols moeten houden
en aan de hand van verwachtingen en scenario’s de risico’s voor onze
continuïteit moeten afwegen en indien nodig beheersmaatregelen inzetten.
Door het wegvallen van alle Covid-19 maatregelen eind februari 2022 zien
we in onze huidige bezoekersaantallen en omzet een positieve ontwikkeling.

12. Brutomarge
Bruto marge

2021

Omzet verkopen
Kostprijs van de verkopen

2.361.438
-748.430

1.948.916
-591.294

Brutomarg e

1.613.008

1.357.622

Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Huur inventaris horeca
Kantoorkosten
Exploitatiekosten
TVL vergoeding
Overige algemene kosten
O veri g e b ed ri j f sk osten

2021

2020

362.023
13.433
122.335
35.447
94.989
-658.944
-91.712

330.522
18.497
90.216
36.521
67.237
-160.160
-105.748

-122.429

277.085

In 2021 heeft Stichting TivoliVredenburg, net als in 2020, vanwege
de sluitingen en forse beperkingen van overheidswege om normale
opbrengsten te genereren, een marktconforme huurkorting verleend aan
Burgundy Street B.V. Onder de huisvestingskosten is een bedrag van
€ 235 duizend opgenomen voor huur betaald aan Stichting TivoliVreden
burg, dat is inclusief de coulance van 50% huurkorting. Huur inventaris
horeca heeft betrekking op de doorbelaste huur (inclusief 50% huurkorting)
van de inventaris van Burgundy Street B.V. vanuit Stichting TivoliVredenburg.
De overige algemene kosten bestaan onder meer uit de ontvangen
exploitatiebijdrage King’s Cross vanuit TivoliVredenburg (€ 100 duizend)
en de generieke steunmaatregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen
Sectoren (TOGS €4 duizend, uitsluitend in 2020).

2020

1 3 . Pe r so n e e l s ko st e n
2021

14 . Ove rig e be d ri j f s ko st e n

2020

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten
NOW vergoeding

1.273.064
223.205
51.328
498.222
128.173
-532.324

1.385.635
261.736
62.330
211.214
88.815
-771.046

Personeel sk osten

1.641.668

1.238.683

De Covid-19 steunbijdrage Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
behoud Werkgelegenheid is in mindering gebracht op de personeelskosten
(NOW vergoeding).

1 5 . Re nt e l a st e n e n soo r t g e l i j ke ko st e n

De rentelasten betreffen rente betaald aan Stichting TivoliVredenburg
over de huur inventaris horeca en de rekening courant schuld. Het
rentepercentage bedraagt 2,47%.

16. Belastingen

De winst van 2021 kon worden afgezet tegen beschikbare fiscale verliezen
uit voorgaande jaren. Het fiscale verlies van 2021 is groter dan het
bedrijfsmatige verlies omdat de Covid-19 ondersteuningen niet belastbaar
zijn. Er is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

1 7. G e m i d d e l d a a n t a l w e r k n e m e r s

In 2021 waren gemiddeld 75 (47 fte) werknemers in dienst (in 2020: 89
werknemers, 51 fte). Ten opzichte van vorig jaar is het gemiddeld aantal
medewerkers (fte) van Burgundy Street B.V. gedaald met 9%,
We hebben in het najaar van 2021 in goed overleg afscheid genomen
van de directeur van Burgundy Street B.V. De manager Hospitality van
TivoliVredenburg neemt deze functie voorlopig waar zodat gekeken kan
worden naar de beste permanente oplossing voor beide organisaties.

16

Burgundy Street

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Burgundy Street

17

OVE R I G E G E G E VE N S

Utrecht, 25 mei 2022

Gezien de kwalificatie van de vennootschap als kleine rechtspersoon is op
grond van art.2:396.7 BW de vennootschap vrijgesteld van de verplichting
tot controle van de jaarrekening door een accountant; dientengevolge
ontbreekt een controleverklaring.

Aerd de Boode					Jeroen Bartelse
Waarnemend Directeur 				Directeur bestuurder
Burgundy Street B.V.				
Burgundy Street B.V.
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