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1. JAARVERSLAG
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Stichting Museumpeil
Aan het bestuur van Stichting Museumpeil
Silodam 128
1013 AS AMSTERDAM

Referentie: 10500EvD
Betreft:
jaarrekening 2017

Zaandam, 2 augustus 2019

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw
stichting.
De balans per 31 december 2017, de Staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen
de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring
De jaarrekening van Stichting Museumpeil te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de Staat van baten
en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Van de in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2016 betreffen de cijfers over de boekjaren
2015 en 2016. Voor de boekjaren 2016 en 2015 zijn geen rapporten opgesteld en zijn zodoende geen
samenstelverklaringen afgegeven.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Museumpeil.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Stichting Museumpeil te Amsterdam
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 11 september 2015 werd de stichting met volledig rechtsbevoegdheid : Stichting
Museumpeil per genoemde datum opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64129667.
Doelstelling
De actvititeiten van Stichting Museumpeil bestaand voornamelijk uit:
- Het bevorderen van uitwisseling en vermeerdering van kennis op museaal terrein onder medewerkers
(betaald en onbetaald) verbonden aan musea en soortgelijke of verwante instellingen en organisaties
in met name Nederland en België.
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit :
G.J. Daalhuizen
- Voorzitter
F.T. van der Pols - Penningmeester
L.A.M. Smets
- Secretaris
G.A.A. Drieman
- Bestuurslid
P. Wouter

-4-

Stichting Museumpeil te Amsterdam
1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de Staat van baten en lasten.
2017

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat

2016

€

%

€

%

25.577
25.021
556

100,0%
97,8%
2,2%

46.939
25.230
21.709

100,0%
53,8%
46,2%

1.225
1.049
7.032
9.306

4,8%
4,1%
27,5%
36,4%

1.475
1.015
1.993
4.483

3,1%
2,2%
4,3%
9,6%

-8.750

-34,2%

17.226

36,6%

-150
-150

-0,6%
-0,6%

-8
-8

0,0%
0,0%

-8.900

-34,8%

17.218

36,6%
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Stichting Museumpeil te Amsterdam
1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 gedaald met € 26.118. De ontwikkeling van het resultaat 2017
ten opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven:
€

€

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
209
250

Inkoopwaarde van de omzet
Verkoopkosten

459
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
21.362

Omzet

Stijging van:
34
5.039
142

Kantoorkosten
Algemene kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten

26.577
26.118

Daling resultaat
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Stichting Museumpeil te Amsterdam
1.4 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,
welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

13.329
9.875

7.547
13.227

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

23.204

20.774

14.886
8.318

3.556
17.218

8.318

17.218

8.318
8.318

17.218
17.218

Vastgelegd op lange termijn:
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016
gedaald met € 8.900.
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Stichting Museumpeil te Amsterdam
1.5 Fiscale positie
Vennootschapsbelasting
Stichting Museumpeil is niet vennootschapsbelasting plichtig.
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2. JAARREKENING
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Stichting Museumpeil te Amsterdam
2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overlopende activa

13.329
-

Liquide middelen

Totaal activazijde

6.714
833
13.329

7.547

9.875

13.227

23.204

20.774

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2 augustus 2019
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Stichting Museumpeil te Amsterdam
2.1 Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)
31 december 2017
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Vrije reserves

8.318

31 december 2016
€
€

17.218
8.318

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

17.218

3.105

2.058

2.431

1.498

9.350

-

Totaal passivazijde

14.886

3.556

23.204

20.774

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2 augustus 2019
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Stichting Museumpeil te Amsterdam
2.2 Staat van baten en lasten over 2017

2017
€

2016
€

€

25.577
25.021
556

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat
1.225
1.049
7.032

Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

€

1.475
1.015
1.993
9.306

4.483

-8.750

17.226

-150

Resultaat

-8
-150

-8

-8.900

17.218

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2 augustus 2019
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46.939
25.230
21.709

Stichting Museumpeil te Amsterdam
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Museumpeil, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
- Het bevorderen van uitwisseling en vermeerdering van kennis op het museaal terrein onder medewerkers
(betaald en onbetaald) verbonden aan musea en soortgelijke of aanverwante instellingen en organisaties in
met name Nederland en België.
- Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Museumpeil, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 64129667.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvraarde grondslagen
voor de fianciële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1-105 inzake
"Organisaties zonder winststreven".
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.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid
apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
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 vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting Museumpeil te Amsterdam
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Stichtingsvermogen
Vrij besteedbaar vermogen.
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Vastgelegd vermogen.
Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een
beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan.
Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als een
bestemmingsfonds.
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.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
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.
Opbrengstverantwoording

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.

Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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Stichting Museumpeil te Amsterdam
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Subidies
Subsidies worden als bate verantwoord in de Staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde
Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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Stichting Museumpeil te Amsterdam
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Debiteuren

13.329

6.714

-

133
700
833

9.875

13.227

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen subsidies

Liquide middelen
Rekening courant ING bank
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Stichting Museumpeil te Amsterdam
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
Stichtingsvermogen
Vrije reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

17.218
-8.900
8.318

17.218
17.218

Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat over het boekjaar 2017 ad. € 8.900 (negatief) in zijn geheel in
mindering te brengen op de vrije reserves. Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene
Vergadering, vooruitlopend hierop is de voorgestelde resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening van de
Stichting.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Crediteuren

3.105

2.058

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

2.431

1.498

2.431

1.498

8.800
550
9.350

-

Omzetbelasting
Omzetbelasting

Overige schulden
Vooruitgefactureerde advertenties
Accountantskosten
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Stichting Museumpeil te Amsterdam
2.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten
2017
€
Netto-omzet
Advertentie-opbrengsten
Abonnee ontvangsten
Donaties en giften
Subsidies en bijdragen

2016
€

1.106
14.171
4.000
6.300
25.577

18.466
16.473
12.000
46.939

De netto-omzet over 2017 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 45,5% gedaald.

Inkoopwaarde van de omzet
Drukwerk en overige kosten

Verkoopkosten
Vergaderkosten
Website en promotiekosten

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Internetkosten
Kosten automatisering
Contributies en abonnementen
Overige kantoorkosten

Algemene kosten
Accountantskosten
Advieskosten
Oprichtingskosten
Reis- en verblijfkosten
Bedrijfsverzekeringen
Overige algemene kosten

25.021

25.230

1.225
1.225

795
680
1.475

166
108
153
173
218
231
1.049

182
618
57
158
1.015

1.962
1.500
1.254
2.040
258
18
7.032

1.000
991
2
1.993

150

8

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
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Amsterdam, d.d.

..............

G.J. Daalhuisen, Voorzitter

F.T. van der Pols, Penningmeester

L.A. M. Smets, Secretaris

G.A.A. Drieman, Bestuurslid

P. wouters

- 19 -

