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Balans op 31 december 2020 (na resultaatbestemming) 
 

 
  

€ € € €
ACTIVA

Vaste Activa

Financiële vaste activa 28.381         33.487         

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa 640.167       640.499       

640.167       640.499       

2.173.016     4.050.649     
Liquide Middelen

2.841.564     4.724.635     

31 december 2020 31 december 2019
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€ € € €
PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene Reserve 2.293.455     4.111.560     

Kortlopende schulden

Crediteuren 33.400         -              
Verplichting Nationaal Archief 506.567       606.766       
Overige schulden en overlopende passiva 8.142           6.309           

548.109       613.075       

2.841.564     4.724.635     

31 december 2020 31 december 2019
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Staat van baten en lasten over 2020 
 

  

2020 2019
Kosten € €

Bijdrage St. Beeld en Geluid Den Haag 1.810.000     1.799.895     
Algemene kosten 9.539           5.265           

Totaal kosten 1.819.539     1.805.160     

Bedrijfsresultaat -1.819.539   -1.805.160   

Financiële baten en lasten 1.434           -4.241          

Resultaat boekjaar -1.818.105   -1.809.401   

Resultaat bestemming
Ten laste van de algemene reserve -1.818.105   -1.809.401   

-1.818.105   -1.809.401   
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020 
 
Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 
"Organisaties zonder winststreven". 
 
Alle bedragen worden, tenzij anders vermeld, weergegeven in euro’s. 
 
Continuïteitsveronderstelling 
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
continuïteitsveronderstelling van de Stichting. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus 
wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding 
van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, 
hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor instellingen in Nederland. De door de 
Nederlandse overheid genomen maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling van de baten 
en daarmee de ontwikkeling van het resultaat van de Stichting. Ook de financiële positie (liquiditeit en 
solvabiliteit) van de Stichting kan daardoor onder druk komen te staan, met als gevolg mogelijke 
onzekerheid over de continuïteitsveronderstelling. Door de Nederlandse overheid is een breed pakket 
aan maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van instellingen. Op grond van de financiële positie 
van de Stichting per balansdatum en de positieve invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de 
overheid die de negatieve financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zullen beperken, acht 
het bestuur van de Stichting een duurzame voortzetting van de activiteiten niet onmogelijk. De 
jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de Stichting. 
 
Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie zich oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de actuele waarden. Ongerealiseerde waarde- 
stijgingen op balansdatum zijn in de staat van baten en lasten verwerkt. 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vervolgens 
worden deze vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Op de vorderingen wordt 
een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis 
van een individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, indien niet anders vermeld, ter 
vrije beschikking van de Stichting. 
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Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt 
waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs.  
 
Baten en lasten 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Financiële baten en lasten 
Als baten worden zowel gerealiseerde opbrengsten, als ongerealiseerde koersresultaten op 
balansdatum verantwoord.  
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Vaste activa 
 

Financiële vaste activa 
 

 

 

 

 

De financiële vaste activa hebben ultimo 2020 uitsluitend betrekking op een belegging in het Cardogan 
MNF EUR IDDS fonds. Een hedge fund met een hoog risico.  

 

Vlottende activa 
 
Vorderingen 

Overige vorderingen en overlopende activa 
 

 
De rekening-courantverhouding met Stichting Beeld en Geluid Den Haag wordt veroorzaakt door de 
overdracht van de verplichting aan het Nationaal Archief.  

 

Liquide middelen 

 

 

 

 

 

Begin 2020 zijn de bankrekeningen bij de Rabobank gesloten. Het gehele banksaldo per 31 december 
2020 is direct opeisbaar zonder kosten.  
  

31-12-2020 31-12-2019
€ € 

R/C Stichting Beeld en Geluid Den Haag 640.167       640.167       
Nog te ontvangen rente -              332              

640.167       640.499       

31-12-2020 31-12-2019
€ € 

Beleggingen rendementsportefeuille 28.381         33.487         

28.381         33.487         

31-12-2020 31-12-2019
€ € 

ABN AMRO Bank 1.657.646     3.541.735     
Rabobank -              -22              
Kasbank 515.370       508.936       

2.173.016     4.050.649     
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Eigen vermogen 

Het eigen vermogen kan als volgt worden gespecificeerd: 

 

 

 

 

 

Het verloop van het eigen vermogen is in onderstaand overzicht weergegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortlopende schulden 
 
Verplichting Nationaal Archief 

De verplichting aan het Nationaal Archief inzake de overdracht van de deelcollectie Postwaarden is 
gedurende 2019 overgenomen van Stichting Beeld en Geluid Den Haag. Jaarlijks wordt hier €66.800 op 
afgelost, met een slottermijn van €5.567. 
 

Overige schulden en overlopende passiva 

De overige schulden en overlopende passiva hebben volledig betrekking op de nog te betalen 
accountantskosten. 
 
  

31-12-2020 31-12-2019
€ € 

Algemene reserve 2.293.455   4.111.560   

Algemene reserve

Stand per 1 januari 2020 4.111.560           

Resultaat boekjaar -1.818.105          

Stand per 31 december 2020 2.293.455           
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Voorstel tot resultaatbestemming 
 
Het bestuur wordt voorgesteld het negatieve exploitatieresultaat over 2020 van €1.818.105 ten laste van 
de algemene reserve te brengen. Dit voorstel is reeds in de balans verwerkt. 
 
’s-Gravenhage, 15 juli 2021 
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Overige gegevens 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Museumfonds Zeestraat 80

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag op pagina 2 tot en 10 opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting
Museumfonds Zeestraat 80 te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Museumfonds Zeestraat 80
op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1) de balans per 31 december 2020;

2) de staat van baten en lasten over 2020; en

3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
Controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Museumfonds Zeestraat 80  zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:

• het verslag van het bestuur;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties
zonder winststreven is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat.

Utrechtseweg 51

Postbus 2003

1200 CA  Hilversum

T 035 623 98 19

Jan Willem Brouwersstraat 16-1

1071 LJ  Amsterdam

T 020 379 26 00

www.kamphuisberghuizen.nl

BTW NL8175.87.822.B.01

BANK Rabobank 11.41.66.579

BIC RABONL2U

IBAN NL19RABO0114166579



Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag
van het bestuur en de overige gegevens in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-
Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet-
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de instelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

Hilversum, 15 juli 2021

KAMPHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

P. Heyman-Brand Msc RA



Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit.

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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