
Stichting Fotografiemuseum Amsterdam 

Balans per 31 december 2021 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar)

(bedragen in euro´s)

2021 2020

Activa

Materiele vaste activa 4.871 6.088

Financiële vaste activa 43.312 295.224

Vorderingen 386.665 58.711

Voorraden 45.192  -   

Overlopende activa 500.664 293.076

932.521 351.787

Liquide middelen 1.577.568 1.889.575

Totaal activa 2.558.272 2.542.675

Passiva

Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 896.188 930.000

Bestemmingsreserve Tentoonstellingen 50.000 50.000

Bestemmingsreserve Internationalisering 50.000 50.000

Overige reserves 0 137.520

Besteedbaar eigen vermogen 996.189 1.167.520

Fondsen

Bestemmingsfonds meerjaren onderhoudsplan 438.556 351.648

438.556 351.648

1.434.744 1.519.169

Voorzieningen 372.325 316.110

Kortlopende schulden 175.123 126.167

Overlopende passiva 576.079 581.229

751.202 707.396

Totaal Passiva 2.558.272 2.542.675



Stichting Fotografiemuseum Amsterdam 

Algemene toelichting

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar zijn, waar nodig, slecht qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden 

aangepast.

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 verantwoording van

de Raad voor de Jaarverslaglegging RJ-Richtlijn 640 Organisatie zonder winststreven. De jaarrekening is in 

overeenstemming met de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden.

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 de 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

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.

Bestemmingsreserve 

Bij deze reserve 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.

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 15% over de eerste € 245.000 en 25% het meerdere.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Vreemde valuta

De in vreemde valuta luidende vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen de aan het

einde van het boekjaar geldende wisselkoersen.

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.

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.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 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 bate 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, 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.
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Staat van baten en lasten

(bedragen in euro´s)

Werkelijk 2021 Begroot 2021 Werkelijk 2020

Beschikbaar voor doelstelling

Baten uit eigen fondsenwerving 1.409.983 843.000 651.392

 Entree inkomsten museum 413.842 1.020.000 698.856

Totaal baten uit eigen inkomsten 1.823.825 1.863.000 1.350.248

 Baten uit acties van derden 417.216 410.000 413.177

 Subsidies van overheden 969.955 950.161 1.042.793

Overige baten -52.125 87.500 114.244

Totaal beschikbaar voor doelstelling 3.158.871 3.310.661 2.920.462

Besteed aan doelstelling

Vaste kosten 2.227.668 2.356.100 2.028.256

Variabele projectkosten 831.880 1.253.250 820.889

Totaal besteed aan doelstelling 3.059.548 3.609.350 2.849.145

Resultaat voor vennootschapsbelasting 99.323 -298.689 71.317

Vennootschapsbelasting -56.215          -   -2.144                

Resultaat na belastingen 43.108 -298.689 69.173


