Stichting Fotografiemuseum Amsterdam
Balans per 31 december 2017 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar)
(bedragen in euro´s)

2017
Activa

Materiële vaste activa

968

Financiële vaste activa
Vorderingen
Overlopende activa

119.829
282.407
498.404
780.811

Liquide middelen

1.324.663

Totaal activa

2.226.271

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserves
Besteedbaar eigen vermogen

850.000
300.000
127.546
1.277.546

Fondsen
Bestemmingsfonds

122.879
1.400.425

Voorzieningen
Schulden
Overlopende passiva

336.861
199.240
289.745
488.985

Totaal passiva

2.226.271

Stichting Fotografiemuseum Amsterdam
Staat van baten en lasten
(bedragen in euro´s)

2017
Beschikbaar voor doelstelling
Sponsoring

1.198.633

Entree inkomsten museum

1.444.056
2.642.689

Totaal baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden

361.716

Subsidies van overheden

919.015

Resultaat deelnemingen

59.071

Baten uit beleggingen

7.372-

Overige baten

68.529

Totaal beschikbaar voor doelstelling

4.043.648

Besteed aan doelstelling
Vaste kosten

2.370.513

Variabele projectkosten

1.449.459

Totaal besteed aan doelstelling

3.819.972

Overschot
Vennootschapsbelasting

223.676
41.151182.525

Overschot is toegevoegd aan:
Mutatie bestemmingsreserves
Mutatie continuïteitsreserve
Mutatie overig reserves
Mutatie bestemmingsfonds

150.000
45.254
12.729182.525

Stichting Fotografiemuseum Amsterdam
Algemene toelichting
Aard der activiteiten
Stichting Fotografiemuseum Amsterdam, opgericht op 31 mei 2000, heeft ten doel door presenteren,
collectioneren en stimuleren van educatie en onderzoek een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van de fotografie.
Richtlijn jaarverslaggeving
De jaarrekening is ingericht volgens de richtlijnen zoals gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van
de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De
gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van voorgaand boekjaar.
Materiële vaste activa
De waarderingsgrondslag voor materiële vaste activa is de historische kostprijs, verminderd met
lineaire afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur of lagere bedrijfswaarde.
Financiële activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op de netto vermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze netto vermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting Fotografiemuseum Amsterdam.
Deelnemingen met een negatieve vermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer Stichting
Fotografiemuseum Amsterdam geheel of ten dele instaat voor de schulden van de desbetreffende
deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot
betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de
omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming
in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief de
transactiekosten. Na eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vordering. Voor oninbare vorderingen wordt een
voorziening in mindering op de boekwaarde gebracht.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te
stellen dat Stichting Fotografiemuseum Amsterdam ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan
voldoen.
Bestemmingsreserves
Bij deze reserves zijn ontvangen middelen ondergebracht. Deze middelen worden aangewend voor
toekomstige lasten in het kader van de aangewezen bestedingen. Deze reserves staan ter vrije
beschikking.
Bestemmingsfondsen
Bij deze fondsen zijn ontvangen middelen ondergebracht. Deze middelen worden aangewend voor
toekomstige lasten in het kader van de aangewezen bestedingen. Deze fondsen staan derhalve niet ter
vrije beschikking.

Stichting Fotografiemuseum Amsterdam
Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.
Voorzieningen negatieve waarde deelnemingen
De voorziening is gevormd voor het negatieve vermogen van de deelneming waarvoor de stichting
geheel of ten dele instaat voor de schulden van de deelneming.
Latente belastingverplichtingen
Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en
fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze
verschillen vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief van 20% over de eerste € 200.000 en
25% over het meerdere.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
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.
Vreemde valuta
De in vreemde valuta luidende vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen de aan het
einde van het boekjaar geldende wisselkoersen.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Subsidies overheden
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen.
Investeringssubsidies
Investeringssubsidies worden verantwoord als baten in het jaar dat de investeringen zijn uitgevoerd.
De gerelateerde lasten worden in datzelfde jaar verantwoord onder huisvestingskosten.
Pensioenen
De pensioenregeling van de stichting wordt geclassificeerd als een toegezegde bijdrage regeling. De
stichting betaalt de premies aan een verzekeringsmaatschappij en heeft behalve de betaling van deze
premies geen verdere verplichtingen uit hoofde van de pensioenregeling. De betaalde premies worden
verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn.
Vreemde valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s, dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van
Stichting Fotografiemuseum Amsterdam. In de staat van baten en lasten zijn vreemde valuta bedragen
omgerekend tegen de koers op het moment van resultaat nemen.
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief, 25%, over het resultaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met tijdelijke en permanente verschillen tussen de
winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening en waarbij actieve
belastinglatentie, indien van toepassing, slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan
waarschijnlijk is.

Stichting Fotografiemuseum Amsterdam
Toelichting op de balans
(bedragen in euro´s)
Materiële vaste activa

Boekwaarde

Automatiserings
apparatuur

Kantoor
machines en
inventaris

968

-

968

De materiële vaste activa zijn volledig benodigd voor de bedrijfsvoering.
De afschrijvingen worden berekend tegen de volgende percentages op jaarbasis:
Automatiseringsapparatuur 33,33%
Kantoormachines en inventaris 20%

Financiële vaste activa
Foam
Magazine B.V.
Intrinsieke waarde

Foam
Projects B.V.
1

119.828

119.829

Stichting Fotografiemuseum Amsterdam heeft een 100% belang in Foam Projects B.V. en een belang
van 100% (2016: 51%) in Foam Magazine B.V.
Het resultaat als gevolg van verkrijging van het 49% aandelenbelang in Foam Magazine B.V. is
verwerkt als resultaat deelneming 2017. Het eigen vermogen van Foam Magazine B.V. bedraagt per
ultimo 2017 € 39.390 negatief.

Vorderingen
Omzetbelasting
Debiteuren
Overige vorderingen

69.812
115.596
96.999
282.407

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

850.000

Bestemmingsreserves

300.000

Overige reserves

127.546

Fondsen
Bestemmingsfonds

122.879

Stichting Fotografiemuseum Amsterdam

Continuïteitsreserve
Stichting Fotografiemuseum Amsterdam is sterk afhankelijk van subsidies en sponsoring. Als in enig
jaar door welke oorzaak dan ook deze inkomstenstromen wegvallen, ontstaat er direct een nadelig
exploitatieresultaat. De continuïteitsreserve stelt de organisatie in staat op dat moment passende
maatregelen te nemen om enerzijds de inkomstenstromen weer op peil te brengen of anderzijds de
lasten van de organisatie in evenwicht met de inkomsten te brengen. Het beleid is erop gericht deze
reserve op het peil te brengen van de jaarlijkse personele lasten en de vaste huisvestingskosten.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Collaborate! is in verslagjaar 2017 besteed aan alle activiteiten, nationaal en
internationaal, in het kader van het vijftien jarig bestaan van Stichting Fotografiemuseum Amsterdam.
Bestemmingsreserve tentoonstellingen heeft ten doel de continuïteit in het programma aanbod
tentoonstellingen kwalitatief te borgen indien er geen sponsoring van derden voorhanden is.
Nadrukkelijk zijn de tentoonstellingen onder de noemer Next Level, Toptalent en 3h voor jong talent
hieronder begrepen.
Bestemmingsreserve Internationalisering is gericht op de expansie van internationale activiteiten. In
het kader van de A-Bis status en bijbehorende internationale output verplichtingen ten opzichte van
subsidie verstrekker gemeente Amsterdam, heeft Stichting Fotografiemuseum Amsterdam deze
bestemmingsreserve gevormd. De activiteiten met betrekking tot Foam talent zijn hier in onder
gebracht.
Bestemmingsreserves zijn van de overige reserves afgezonderd, omdat daaraan een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan de algemene doelstellingen van Stichting Fotografiemuseum
Amsterdam. Deze beperking is door het bestuur aangebracht en kan door het bestuur worden
opgeheven.
Overig reserves
Dit betreft het deel van het besteedbaar vermogen dat vrij beschikbaar is om in 2018 en volgende jaren
additioneel te besteden aan de doelstelling.
Bestemmingsfonds
Dit fonds betreft nog te besteden gelden uit hoofde van het van het meerjaren onderhoudsplan voor de
panden Keizersgracht 609-613 te Amsterdam, welke integraal onderdeel uitmaken van de exploitatiesubsidie vastgesteld door de gemeente Amsterdam in het kader van de Kunstenplan 2017-2020.
Deze gelden staan derhalve niet ter vrije beschikking voor de doelstelling van de stichting.

Kortlopende schulden
Loonheffingen
Crediteuren
Overige kortlopende schulden

1.923
97.169
100.148
199.240

Stichting Fotografiemuseum Amsterdam
Toelichting op de staat van baten en lasten
(bedragen in euro´s)
Baten uit eigen fondsenwerving
Institutionele sponsoring

485.269

Sponsoring educatie, tentoonstellingen en overig projecten

713.364

Entree inkomsten museum
Entreegelden tentoonstellingen
Educatieve workshops en rondleidingen

1.325.380
118.676
1.444.056

Personeelskosten
Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Subtotaal personeelskosten
Doorbelaste personeelskosten

1.399.694
215.192
94.838
11.055
1.720.779
119.3361.601.443

Huisvestingskosten
Huur gebouwen
Energiekosten
Beveiliging en onderhoud gebouw
Overige lasten

254.809
32.338
158.861
58.250
504.258
264.812

Beheerkosten

1.449.459

Kosten educatie, tentoonstellingen en overige projecten
Personeel
Gemiddeld aantal personeelsleden in fulltime equivalenten
Bestuur
Ingo Uytdehaage, voorzitter
Patrick van Son, penningmeester
Juliëtte Jongma
Frédérique Demenint
Juha van ‘t Zelfde

32
Directie
Marloes Krijnen

