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JAARREKENING 2020
BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA Ref. 31 december 2020 31 december 2019

€ € € €

Materiële vaste activa 1. 827.850 914.796

Vlottende activa 2.

Voorraden 2.1 25.512 63.754

Vorderingen 2.2

Onderhanden Projecten 390.006 178.239

Nog te ontvangen bijdragen 1.060.950 298.974

Debiteuren 348.205 942.442

Opbrengsten entree 0 568.101

Vooruitbetaalde bedragen 506.961 105.761

Belastingen 556.068 623.179

Overige vorderingen 161.090 298.451

3.023.280 3.015.147

Liquide middelen 3. 12.098.824 11.288.971

Totale Activa 15.975.466 15.282.668

PASSIVA Ref. 31 december 2020 31 december 2019

€ € € €

Eigen vermogen 4.

Continuïteitsreserve 4.1 1.979.897 2.113.078

Bestemmingsreserves 4.2 1.000.000 1.000.000

Bestemmingsfondsen 4.3 295.281 751.231

3.275.178 3.864.309

Voorzieningen 5.

Personeel 5.1 466.569 559.984

Groot onderhoud 5.2 4.271.724 3.544.930

Voorziening Kirchner Nolde tentoonstelling 5.3 1.104.829 1.104.829

5.843.122 5.209.743

Langlopende schulden 6. 105.858 211.716

Kortlopende schulden 7.

Crediteuren 1.238.191 2.233.236

Reservering vakantiedagen en overuren 496.590 431.875

Vooruitontvangen bijdragen 1.773.580 280.929

Belastingen en sociale premies 397.445 427.100

Overige schulden 2.845.502 2.623.760

6.751.308 5.996.900

Totale Passiva 15.975.466 15.282.668
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JAARREKENING 2020
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

BATEN
Ref. Realisatie 

2020
Begroting 

2020
Realisatie 

2019

€ € € 

Directe opbrengsten 8.

Publieksinkomsten 8.1 2.902.699 7.047.500 7.032.704

Sponsorinkomsten 8.2 617.417 894.611 692.974

Overige Inkomsten 8.3 482.729 764.091 787.797

Indirecte opbrengsten 9. 288.014 449.200 913.353

Totaal Opbrengsten 4.290.859 9.155.402 9.426.828

Subsidie gemeente Amsterdam 10. 19.498.426 19.498.431 19.211.912

Overige subsidie uit publieke middelen

Structueel 0 0 0

Incidenteel 11. 463.087 190.028 324.907

Incidenteel extra ondersteuning i.v.m. corona 12.

Aanvulling subsidie gemeente Amsterdam 12.1 745.724 0

Bijdrage Mondriaan Fonds 12.2 745.724 0

Bijdragen uit private middelen 13. 1.880.176 2.197.535 1.515.300

Totaal Subsidies/Bijdragen 23.333.137 21.885.994 21.052.119

TOTAAL BATEN 27.623.996 31.041.396 30.478.947

LASTEN

Personeelskosten 14. 11.359.671 13.060.500 11.831.571

Huisvestingslasten 15. 10.630.967 10.322.331 10.171.091

Aankopen 16. 1.038.485 377.500 452.775

Afschrijvingen 17. 217.893 238.740 218.245

Overige lasten 18. 4.926.824 7.042.325 7.793.010

TOTAAL LASTEN 28.173.840 31.041.396 30.466.692

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -549.844 0 12.255

Saldo rentebaten/-lasten -39.287 0 -2.310

Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT -589.131 0 9.945

Mutatie Continuiteitsreserve -133.181 -114.652

Mutatie bestemming coll. Inrichting

Mutatie bestemming coll. Restauratie -50.000

Mutatie bestemming Herinrichting

Mutatie bestemming GKA -455.950 174.597

-589.131 0 9.945
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JAARREKENING 2020
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

2020 2019

€ €

Exploitatieresultaat -549.844 12.255

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen materiële vaste activa 323.749 336.923

- Mutaties voorziening groot onderhoud 726.794 466.691

- Mutaties voorziening personeel -93.415 74.315

- Mutaties voorziening verlieslatend contract 0 1.104.829

Veranderingen in werkkapitaal

- Toe-/afname handelsvorderingen 594.237 391.697

- Toe-/afname overlopende activa (exclusief rente) -457.714 -484.856

- Toe-/afname voorraden en onderhanden projecten -173.525 -14.991

- Toe-/afname handelsschulden -995.045 240.298

- Toe-/afname belastingen en sociale premies 37.456 160.540

- Toe-/afname overlopende passiva (exclusief rente) 1.779.108 915.613

- Toe-/afname langlopende schulden -105.858 -67.391

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.085.943 3.135.923

- Mutatie financiële baten -39.287 -2.310

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.046.656 3.133.613

Investeringen materiële vaste activa -256.803 -94.289

Ontvangen investeringsbijdragen 20.000 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -236.803 -94.289

Totale kasstroom 809.853 3.039.324

Mutatie liquide middelen 809.853 3.039.324

Saldo liquide middelen per 1 januari 11.288.971 8.249.647

Saldo liquide middelen per 31 december 12.098.824 11.288.971
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JAARREKENING 2020

ALGEMENE TOELICHTING 

Activiteiten
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam (KvK nummer 34236341) heeft ten doel 
het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, 
onderzoeken, presenteren en vervreemden van museumcollecties die onder 
de naam of met de bestemming “Stichting Stedelijk Museum Amsterdam” in 
eigendom toebehoren aan de gemeente Amsterdam en van kunstwerken die in 
eigendom toebehoren (of in de toekomst zullen toebehoren) aan de Stichting of 
die anderszins ter beschikking zullen worden gesteld aan de Stichting.

Inleiding
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties 
zonder winststreven, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 is subsidie verleend gebaseerd op 
de verleende beschikking van het college van burgemeester en wethouders en 
de hierin opgenomen prestatieafspraken, met inachtneming van het activiteiten-
plan, ondernemingsplan 2017-2020 en de meerjarenbegroting 2017-2020. Op 
de subsidiebeschikking (kenmerk SBA-007058) is de volgende regelgeving van 
toepassing:  
- Verordening Amsterdamse culturele infrastructuur, Hoofdlijnen en Kunstenplan;
- Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013;
- Algemene Wet Bestuursrecht.

Vergelijking met voorgaand jaar
De vergelijkende cijfers zijn niet gewijzigd en er hebben geen wijzigingen plaats-
gevonden in de grondslagen.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt: alle rechtspersonen waarover overheer-
sende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan 
worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen 
uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directiele-
den, andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover 
deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toe-
gelicht: de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht. 

Stichting Stedelijk Museum is verbonden met Stedelijk Museum Fonds. 

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
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JAARREKENING 2020
TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarreke-
ning vormt de directie 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 jaarrekeningpost.
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JAARREKENING 2020
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 

VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrij-
gings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waar-
deringsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In 
de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze 
referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Vergelijking met voorgaand jaar
De vergelijkende cijfers zijn niet gewijzigd en er hebben geen wijzigingen plaats-
gevonden in de grondslagen.

Vreemde valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presenta-
tievaluta van de Stichting Stedelijk Museum Amsterdam.  
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarreke-
ning verwerkt tegen de koers op transactiedatum.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs inclusief direct 
toewijsbare kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvin-
gen zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden bere-
kend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 

Gebouwinrichting worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende 
kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende 
de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de 
bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Indien 
voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere 
waardevermindering wordt verwezen naar betreffende paragraaf.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigings-
prijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrij-
vingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen.

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een 
vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien 
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaar-
de van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde 
is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waar-
deverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de Staat van Baten en 
Lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 
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JAARREKENING 2020
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 

VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een 
voorziening voor groot onderhoud gevormd. 

Activa verkregen uit sponsoring worden op de balans geactiveerd. De daarvoor 
verkregen sponsoring wordt als subpost ‘sponsoring’ onder de ‘langlopende 
schulden’ verwerkt.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing 
van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde, eventueel 
verminderd met een voorziening voor incourantheid. De opbrengstwaarde is de 
geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij 
de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourant-
heid van de voorraden.

Onderhanden Projecten
Sinds 2016 worden de kosten van tentoonstellingen die gestart zijn in het verslag-
jaar en eindigen in het jaar volgend op het verslagjaar naar tijdsgelang toegere-
kend aan de betreffende verslagjaren. Dit heeft betrekking op zowel van de met 
deze tentoonstelling verbonden (begrote) kosten als de op deze tentoonstelling 
betrekking hebbende opbrengsten (met name sponsoropbrengsten of bijdragen 
van fondsen). De marketingkosten worden genomen in het jaar dat de kosten 
gemaakt worden.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpres-
tatie. Handelsvorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boek-
waarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s 
met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaar-
deerd tegen de nominale waarde. 

Eigen Vermogen

Algemeen
Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in reserves en fondsen.

Bestemmingsereserve
Het bestuur van Stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft een deel van de 
reserves afgezonderd voor een speciaal doel.
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JAARREKENING 2020
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 

VAN ACTIVA EN PASSIVA

Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen zijn een afgezonderd deel van het eigen vermogen waar-
aan derden een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben gegeven. Het bedrag 
en de doelstelling van de reserves wordt in de toelichting op de balans vermeld. 

Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplich-
tingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare 
wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedra-
gen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikke-
len, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer 
het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikke-
ling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans 
opgenomen.

Pensioen
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse 
Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige 
basispremies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen betaald door 
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam. 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.

Stichting Stedelijk Museum Amsterdam heeft de pensioenregeling ondergebracht 
bij ABP. De pensioenregeling betreft een middelloonregeling. Stichting Stedelijk 
Museum Amsterdam heeft geen verplichting tot het verrichten van extra betalingen 
of herstelpremies als gevolg van een lage dekkingsgraad van het pensioenfonds. 

Voorziening personeel reorganisatie
De voorziening, die is gevormd bij de verzelfstandiging van het Stedelijk Museum, 
dient voor toekomstige maximale BWW (Bovenwettelijke WW) uitkeringen van 
oud werknemers die de organisatie hebben verlaten na de reorganisatie van 2012. 
Deze wordt gewaardeerd tegen de nominale waarden van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. 



10

JAARREKENING 2020
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 

VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de 
verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de 
voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgin-
gen en de blijf-kans van de toekomstige jubilaris. 

Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening ge-
vormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toe-
voegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag 
van het groot onderhoud op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).  

Langlopende schulden
Activa verkregen uit sponsoring worden op de balans geactiveerd. De daarvoor 
verkregen sponsoring wordt als subpost ‘sponsoring’ onder de ‘langlopende 
schulden’ verwerkt. 

Het kortlopende deel (< 1 jaar) van deze langlopende schulden wordt verantwoord 
onder de kortlopende schulden. 

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde en 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.
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JAARREKENING 2020
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET 

EXPLOITATIERESULTAAT

Algemeen
Het saldo van baten en lasten (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen 
het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het 
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten in het jaar waar ze betrekking op hebben. 
Indien de bate of last betrekking heeft op meerdere boekjaren, dan wordt het tijd-
sevenredig verwerkt. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of dien-
sten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. 
In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat 
van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn 
besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende 
bestemmingsreserve of-fonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve of –
fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Subsidies
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en las-
ten 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 ontvan-
gen en Stichting Stedelijk Museum Amsterdam de condities voor ontvangst kan 
aantonen.

Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage 
betrekking heeft. Indien de bijdrage betrekking heeft op meerdere boekjaren, dan 
wordt de bijdrage tijdsevenredig verwerkt. 

Publieksinkomsten
De entreeopbrengsten en inkomsten uit de verkoop van de museumkaart worden 
verantwoord in het jaar waarin verkoop heeft plaatsgevonden.

Giften
Giften van een zaak in natura, die niet in een keer geschonken worden, worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften van een zaak in natura 
die in een keer geschonken worden, worden niet gewaardeerd op de balans. 
Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verant-
woord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.
De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de 
staat van baten en lasten verantwoord.

Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van monetaire posten worden in 
de staat van baten en lasten verwerkt in de periode dat zij zich voordoen. 



12

JAARREKENING 2020
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET 

EXPLOITATIERESULTAAT

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslag-
jaar waarop zij betrekking hebben. 

Tentoonstellingslasten en -baten
Tentoonstellingslasten worden evenredig verdeeld over de periode dat de 
tentoonstelling loopt. Eventueel gemaakte kosten voor tentoonstellingen in een 
toekomstig verslagjaar worden middels de post onderhanden projecten op de 
balans verantwoord tot het jaar van opening. 

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaar-
den verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers.

Pensioenen
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam is aangesloten bij het pensioenfonds 
ABP. Als pensioenlast worden de pensioenpremies die betrekking hebben op het 
betreffende boekjaar als last verantwoord.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschre-
ven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan 
worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen.

Rentebaten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend 
met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwer-
king van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transac-
tiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de 
effectieve rente worden meegenomen.

Continuïteit 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de 
Stichting Stedelijk Museum. 

Maatregelen door de overheid inzake het coronavirus hebben impact op Stichting 
Stedelijk Museum Amsterdam. Voor de organisatie betekent dit een substantieel 
verlies van inkomsten en afhankelijk van de duur van de maatregelen een aan-
passing van ons tentoonstellingen – en educatieprogramma. 
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JAARREKENING 2020
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET 

EXPLOITATIERESULTAAT

In 2020 zijn er verschillende steunmaatregelen geweest waaronder de coronabij-
dragen van de gemeente Amsterdam en het Mondriaan Fonds. Voor 2021 is het 
nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen zullen zijn en welke coronabijdragen 
er ontvangen zullen worden. Ook voor 2021 zal het museum ten opzichte van de 
ontwikkelde plannen, maatregelen moeten treffen die een impact zullen hebben 
op de organisatie en het tentoonstellings- en educatieprogramma. 

De organisatie heeft voldoende liquiditeit en is voldoende solvabel om het verlies 
vooralsnog op te vangen. 



14

JAARREKENING 2020
TOELICHTING OP HET 

KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmid-
delen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen 
in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. 
Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht 
getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividen-
den en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. 

Aflossingen op de langlopende lening zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven materiële vaste 
activa is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover 
betaling in geld heeft plaatsgevonden. 
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JAARREKENING 2020
TOELICHTING OP DE BALANS 

PER 31 DECEMBER 

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De investering in 2020 bij gebouwinrichting betreft een nieuwe waterpomp, ver-
vanging van de glazen pui bij het entreegebied en het vervangen van sicklasers bij 
zowel het museum als het depot. 

De investering in het inventaris betreft o.a. de aanschaf van de nieuwe hoogwerkers. 

De investering van de IT-apparatuur betreft de aanschaf van diverse IT-apparatuur 
voor de medewerkers om het thuiswerken te verbeteren. Daarnaast is er met 
behulp van een bijdrage van Stichting Cordius mogelijk geworden om de WIFI en 
de streamingsmogelijkheden van het auditorium te verbeteren.

Gebouw 
inrichting Inventaris

Inventaris 
kunstdepot

IT - 
apparatuur Totaal

€ € € € €

1 januari 2020

Aanschafwaarde 902.935 755.059 172.099 448.963 2.279.056

Cumulatieve afschrijvingen -352.115 -566.051 -166.148 -279.946 -1.364.260

Boekwaarde 550.820 189.008 5.951 169.017 914.796

Mutaties 2020

Investeringen 149.915 34.383 72.505 256.803

Desinvesteringen 0 0 -11.975 -11.975

Bijdragen door derden -20.000 -20.000

Afschrijvingen 
desinvesteringen

0 0 11.975 11.975

Afschrijvingen -170.340 -73.394 -3.576 -76.439 -323.749

-20.425 -39.011 -3.576 -23.934 -86.946

31 december 2020

Aanschafwaarde 1.052.850 789.442 160.124 501.468 2.503.884

Cumulatieve afschrijvingen -522.455 -639.445 -157.749 -356.385 -1.676.034

Boekwaarde 530.395 149.997 2.375 145.083 827.850

Afschrijvingspercentages 7% - 20% 20% 20-25% 20-33%



16

JAARREKENING 2020
TOELICHTING OP DE BALANS 

PER 31 DECEMBER

2. Vlottende activa

2.1 Voorraden 

31 december 
 2020

31 december 
2019

€ € 

Voorraden 25.512 63.754

De voorraden betreffen de museumkaarten, die bestemd zijn voor verkoop aan de 
kassa. 

2.2 Vorderingen 

31 december 
 2020

31 december 
2019

€ € 

Onderhanden Projecten 390.006 178.239

Nog te ontvangen bijdragen 1.060.950 298.974

Debiteuren 348.205 942.442

Opbrengsten entree 0 568.101

Vooruitbetaalde bedragen 506.961 105.761

Belastingen 556.068 623.179

Overige vorderingen 161.090 298.451

3.023.280 3.015.147

De post onderhanden projecten heeft betrekking op vooruitbetaalde bestedingen 
voor tentoonstellingen en/of projecten die het komende jaar zullen plaatsvinden. 

De nog te ontvangen bijdragen betreft de bijdragen van fondsen voor activiteiten 
en/of projecten binnen het Stedelijk Museum die wel zijn toegezegd, maar nog 
niet uitbetaald. 

De post belastingen betreft een te vorderen bedrag van de belastingdienst voor 
de omzetbelasting periode oktober tot en met december 2020. 
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3. Liquide middelen

31 december 
2020

31 december 
2019

€ € 

Kas 41.085 76.145

Rabobank rekening courant 6.951.099 6.106.835

Paypal account 8.525 4.697

7.000.709 6.187.677

Rabobank spaarrekening 5.098.115 5.101.294

12.098.824 11.288.971

De liquide middelen zijn per direct opeisbaar. 

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen van het Stedelijk Museum bestaat uit de 
Continuïteitsreserve, Bestemmingsreserves en Bestemmingsfondsen. 
Bestemmingsreserves zijn afgezonderd door het bestuur. Bestemmingsfondsen 
zijn afgezonderd voor specifieke doelstellingen, andere bestedingen daarvan 
behoeft toestemming van de gemeente Amsterdam of derden. 
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt: 

4.1 4.2 4.3

Continuïteit s
reserve

Bestemming  
reserves

Bestemmings 
fondsen Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2020 2.113.078 1.000.000 751.231 3.864.309

Mutatie bestemming saldo 2020 -133.181 -455.950 -589.131

Stand per 31 december 2020 1.979.897 1.000.000 295.281 3.275.178

4.1 Continuïteitsreserves 
De continuïteitsreserve is gevormd op basis van een bestuurlijk besluit in 2014. 
Deze reserve is het gedeelte van het eigen vermogen waarover zonder belemme-
ring door wettelijke of statutaire bepalingen kan worden beschikt voor het doel 
waarvoor het Stedelijk Museum is opgericht. Deze reserve wordt aangehouden 
om de continuïteit van het museum op langere termijn te waarborgen. 
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4.2 Bestemmingsreserves 
Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt: 

Bestemmingsreserve Tentoonstellingen

€

Stand per 1 januari 2020 1.000.000

Onttrekking bestemming saldo 2020 0

Stand per 31 december 2020 1.000.000

De bestemmingsreserve Tentoonstellingen is gevormd ter dekking van toekom-
stige financiële risico’s rond grote tentoonstellingen. Eind december 2017 is een 
legaat van € 1 miljoen geschonken en aanvaard. Deze is toegevoegd aan de be-
stemmingsreserve en zal in de komende jaren besteed worden conform het doel 
hiervan. In 2020 is er geen onttrekking aan de reserve geweest.   

4.3 Bestemmingsfondsen 
Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt:

Herinrichting
Gemeentelijke 

Kunstaankopen Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2020 283.712 467.519 751.231

Dotaties

Mutatie bestemming saldo 2020 0 -455.950 -455.950

Stand per 31 december 2020 283.712 11.569 295.281

De bestemmingsfondsen Herinrichting en de Gemeentelijke Kunstaankopen 
zijn middelen die reeds toegezegd zijn door derden en die in de komende jaren 
besteed worden aan de specifiek opgelegde doelstellingen. 

Het bestemmingsfonds Herinrichting betreft ontvangsten van een donateur ten 
behoeve van de herinrichting voor de bibliotheek (€ 100.000) en het nog niet 
bestede bedrag van Stedelijk Museum Fonds ten behoeve van de herinrichting 
gebouw (€ 183.712). In 2020 is er niets aan het bestemmingsfonds onttrokken.

De bestemmingsfonds Gemeentelijke Kunstaankopen betreft de jaarlijkse 
ontvangst van subsidie van de gemeente Amsterdam voor de periode 2017-
2020 voor het organiseren van een tentoonstelling en het aankopen van kunst. 
Besteding door het Stedelijk Museum vindt om het jaar plaats. 
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5. Voorzieningen

De Voorzieningen bestaan uit de posten personeel, groot onderhoud en de 
voorziening Kirchner & Nolde tentoonstelling. 

Het verloop is als volgt: 

5.1 Personeel

Algemeen Reorganisatie
Langdurig 

zieken
Totaal 

personeel

€ € € €

Stand per 1 januari 2020 111.040 314.430 134.514 559.984

Dotaties

Mutaties/Onttrekkingen -11.503 -38.967 -42.945 -93.415

Vrijval voorziening

Stand per 31 december 2020 99.537 275.463 91.569 466.569

De voorziening personeel algemeen (5.1) is gevormd voor de te verwachten 
uitkeringen aan (ex-)personeel. Deze voorziening bestaat voornamelijk uit de 
jubileumuitkeringen.

De voorziening personeel reorganisatie (5.1) is ontstaan na de reorganisatie in 
2012 en bestaat uit de door de geldende NRGA bepalingen opgebouwde boven-
wettelijke WW (BWW). De onttrekking in 2020 bedraagt € 38.967 en bestaat naast 
de BWW uit verplichte pensioenafdracht. In 2021 zullen de verplichtingen uit deze 
voorziening afgewikkeld worden.

Voorzieningen

5.1 5.2 5.3

Personeel
Groot 

onderhoud

Voorziening 
Kirchner & 

Nolde Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2020 559.984 3.544.930 1.104.829 5.209.743

Dotaties 850.300 850.300

Mutaties/Onttrekkingen -93.415 -123.506 -216.921

Stand per 31 december 2020 466.569 4.271.724 1.104.829 5.843.122



20

JAARREKENING 2020
TOELICHTING OP DE BALANS  

PER 31 DECEMBER

Vanaf het boekjaar 2013 is een voorziening groot onderhoud (5.2) gevormd. De 
dotaties aan de voorziening zijn gebaseerd op een Meerjarenonderhoudsplan 
(MJOP) met peildatum december 2020 waarvoor een geoormerkte subsidie van 
de gemeente Amsterdam is verkregen die eveneens bestemd is voor de kosten 
van dagelijks onderhoud. Voor 2020 bedroeg deze subsidie € 1.566.892. De 
onttrekking in 2020 betrof de onderhoudskosten van zowel het depot als het mu-
seum. Eind 2020 is er een nieuw MJOP opgesteld. Hierdoor is er een eenmalige 
extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud geweest van € 351.420.

De voorziening Kirchner & Nolde tentoonstelling betreft het volgende. 
SMA heeft op 31 juli 2019 een overeenkomst met Statens Museum for Kunst 
(SMK) afgesloten voor een Kirchner & Nolde Exhibition. Deze tentoonstelling zal 
door SMK in het voorjaar van 2021 en door SMA in de zomer/herfst 2021 gepre-
senteerd worden. De voorbereiding voor deze tentoonstelling is in volle gang.

Het budget van SMA voor jaarlijks te organiseren tentoonstellingen bedraagt 
circa EUR 2,5 miljoen per jaar en beslaat alle in een kalender jaar te organiseren 
tentoonstellingen. De begroting van de Kirchner & Nolde tentoonstelling overstijgt 
het beschikbare jaarlijkse budget en zal, mede als gevolg van het ontbreken van 
externe funding, een onderdekking ten bedrage van EUR 1,2 miljoen opleveren. 

6. Langlopende schulden

De langlopende schuld betreft de ontvangsten (subpost sponsoring) die betrek-
king hebben op de gebouw aanpassingen in het kader van de herinrichting BASE. 
Deze post valt vrij via de exploitatierekening, gelijklopend met de afschrijvings-
termijn van de investering.   

   
31 december 

2020  
31 december 

2019

    €   € 

Stand langlopende schuld 1 januari   317.573   372.143

Af: correctie langlopende schuld       51.287

Af: aflossing langlopende schuld   -105.857   -105.857

         

    211.716   317.573

Naar kortlopende schulden   -105.858   -105.857

       

Stand langlopende schuld 31 december   105.858   211.716

Onder aftrek van kortlopend deel    
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7. Kortlopende schulden

31 december 
2020

31 december 
2019

€ € 

Crediteuren 1.238.191 2.233.236

Reservering vakantiedagen en overuren 496.590 431.875

Vooruit ontvangen bijdragen 1.773.580 280.929

Belastingen en sociale premies 397.445 427.100

Overige schulden 2.845.502 2.623.760

6.751.308 5.996.900

In de post vooruit ontvangen bijdragen betreft de bijdragen van fondsen die zijn 
toegezegd voor een aantal jaren. Het deel dat geen betrekking heeft op 2020 is 
opgenomen in deze post. 
In 2020 is de eerste overboeking van de subsidiebijdrage 2021 van de gemeente 
Amsterdam vooruit ontvangen (ad € 1,1 mln.).

De post overige schulden betreft met name kosten waarvoor per balansdatum 
een verplichting is aangegaan waaronder de verzekeringspremie voor uitgaande 
kortdurende bruiklenen, de reservering van de vakantietoeslag, vooruit gefactu-
reerde opbrengsten. 

TOELICHTING OP DE BALANS 
PER 31 DECEMBER
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Niet in de balans opgenomen rechten
Het Stedelijk Museum ontvangt subsidie van de gemeente Amsterdam. De 
toekenning voor het jaar 2021 bedraagt € 20.093.651 (beschikking nummer 
SBA-022937 gedateerd 17 december 2020).  

De panden aan het Museumplein en het depot (gelegen aan de Gyroscoopweg) 
zijn in eigendom van de gemeente Amsterdam. Conform de verzelfstandi-
gings-overeenkomst van 19 december 2005, artikel 11 lid 3 ontvangt het Stedelijk 
Museum een jaarlijkse subsidie ter dekking van de huurprijs van het museum-
gebouw, zodanig dat het gebruik van het gebouw voor het Stedelijk Museum 
budgetneutraal zal zijn. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het Stedelijk Museum heeft met de gemeente Amsterdam, Kunst en Cultuur 
(voorheen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) een huurovereenkomst 
voor het pand aan de Van Baerlestraat 31, kadastraal bekend als gemeente 
Amsterdam, sectie R, nummer 6859 G 0000, groot ca 27927 m² en plaatselijk 
bekend als het Stedelijk Museum. Daarnaast is er een huurovereenkomst voor 
het pand aan de Gyroscoopweg 15, kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, 
sectie N, nr. 4251 en plaatselijk bekend als het Depot Stedelijk Museum. Voor 
beide huurovereenkomsten gelden dat deze per 1 maart 2013 zijn voortgezet voor 
een aansluitende periode van 5 jaar. Deze overeenkomsten worden vervolgens 
voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar. Beëindiging van deze 
overeenkomsten vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huur-
periode met inachtneming ven een termijn van tenminste één jaar.    

Huisvesting gerelateerde lasten
Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van huisvesting als volgt te 
specificeren: 

Te betalen:  €

Binnen één jaar         8.004.986 

Tussen één en vijf jaar       9.452.083 

Meer dan vijf jaar 0
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8. Directe opbrengsten

De directe opbrengsten worden als volgt onderverdeeld: 

Realisatie 
2020

Begroting 
2020

Realisatie 
2019

€ € € 

Publieksinkomsten 2.902.699 7.047.500 7.032.704

Sponsorinkomsten 617.417 894.611 692.974

Overige Inkomsten 482.729 764.091 787.797

Totaal Directe opbrengsten 4.002.845 8.706.202 8.513.475

Hieronder volgen de specificaties:  

8.1 Publieksinkomsten:
De begroting 2020 is gebaseerd op een bezoekersaantal van 650.000. In 2020 de 
Corona crisis een enorme invloed gehad op het functioneren van het museum. 
Het museum is gedurende verschillende perioden gesloten geweest voor 
bezoekers en daarnaast heeft het museumbezoekers kunnen ontvangen onder 
inachtneming van de Corona maatregelen. Dit alles heeft erin geresulteerd dat in 
2020 277.338 bezoekers het Stedelijk Museum hebben bezocht. 

De opbrengsten van de horeca en de winkel zijn in 2020 door de sluiting van 
het museum en het langdurig moeten sluiten van de horecagelegenheden lager 
uitgekomen dan begroot en ook lager dan in 2019.  

8.2 Sponsorinkomsten: 

Realisatie 
2020

Begroting 
2020

Realisatie 
2019

€ € € 

Bedrijven 617.417 894.611 692.974

Onder de sponsorinkomsten worden de bijdragen verantwoord van bedrijven die 
het Stedelijk Museum in 2020 hebben gesteund in zijn activiteiten. 

8.3 Overige inkomsten: 
De overige inkomsten komen in 2020 veel lager uit dan begroot en ook veel lager 
dan in 2019. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het stilvallen van de 
evementen in 2020. 
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9. Indirecte opbrengsten

De indirecte opbrengsten betreffen de vergoedingen uit verhuur van de ruimte 
voor de winkel en de horeca. Daarnaast wordt hier ook de ontvangen commissie 
van de horeca over de horeca-opbrengsten over 2020 meegenomen.  

De overige indirecte inkomsten betreft onder andere de doorberekende transport 
en publicatie kosten voor bepaalde tentoonstellingen en de jaarlijkse doorbelaste 
onderhoudskosten aan de horecapartner Vermaat.  

10. Subsidie gemeente Amsterdam

Onderstaande specificatie geeft de verdeling van de gemeentelijke subsidiebaten 
in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 ten behoeve van de verschillende 
regelingen weer: 

Realisatie 
2020

Begroting 
2020

Realisatie 
2019

€ € € 

Subsidie t.b.v. exploitatie 12.625.094 12.625.092 12.512.482

Subsidie t.b.v. huurvergoedingen 6.669.451 6.669.460 6.497.368

Subsidie t.b.v. Gemeentelijke Kunstaankopen 203.881 203.879 202.062

19.498.426 19.498.431 19.211.912

In het kader van het Kunstenplan 2017-2020 heeft de gemeente Amsterdam het 
Stedelijk Museum een periodieke subsidie verleend van € 18.468.062, inclusief de 
nominale bijstelling van 0,9% (brief met kenmerk SBA-021909).  

Van het subsidiebedrag ten behoeve van de exploitatie is € 1.566.892 per jaar be-
stemd voor het naleven van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en bedraagt 
daarmee 12,4% van de exploitatiesubsidie. 
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11. Overige subsidies uit publieke middelen

Hieronder volgt een specificatie: 

Realisatie 
2020

Begroting 
2020

Realisatie 
2019

€ € € 

Structureel:

Gemeente Amsterdam 0 0

Fondsen 0 0 0

0 0 0

Incidenteel:

Gemeente Amsterdam 533 533 2.310

Fondsen 462.554 189.495 322.597

463.087 190.028 324.907

Incidenteel:

Bijdragen i.v.m. de gevolgen corona

Gemeente Amsterdam 745.724

Fondsen 745.724

1.491.448 0 0

1.954.535 190.028 324.907

De post overige subsidies uit publieke middelen, subpost gemeente Amsterdam 
betreft een subsidie voor het beleidskader cultureel beleggen (kenmerk 
SBA-021909 van € 533). 

De baten vanuit overige subsidies uit publieke middelen, subpost fondsen betref-
fen ontvangsten ten behoeve van aankopen, tentoonstellingen, publieksprogram-
ma’s en educatieve projecten. 

In verband met de gevolgen van de coronacrisis is er een aanvulling gekomen op 
de kunstenplansubsidie welke is uitbetaald door de gemeente Amsterdam en het 
Mondriaan Fonds (kenmerk SBA-025697). 

In de aanvraag was sprake van een tekort van € 1.683.890. Voor dit tekort is er 
door de gemeente Amsterdam een subsidie van € 841.945 beschikt en deze 
is gematcht door het Mondriaan Fonds met een bijdrage van € 841.945. Bij de 
eindverantwoording blijkt het tekort geen € 1.683.890, maar € 1.491.448 te zijn. In 
dat geval blijkt dat zowel de bijdrage van de gemeente Amsterdam als die van het 
Mondriaan Fonds definitief wordt vastgesteld op € 745.724.
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12. Bijdragen uit private middelen

De specificatie is als volgt: 

Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

€ € € 

Fondsen 1.538.960 1.821.949 898.767

Memberships 209.166 230.586 250.597

Stedelijk Museum Fonds 132.050 145.000 109.892

Baten uit nalatenschap 0 0 256.044

1.880.176 2.197.535 1.515.300

De bijdragen uit private middelen, subpost fondsen betreffen onder meer ont-
vangsten ten behoeve van het tentoonstellingsprogramma, aankopen, restaura-
ties, onderzoek, educatieve projecten en de herindeling van het museum. 

De bijdragen uit private middelen, subpost Stedelijk Museum Fonds zijn de voor 
de missie van het museum gerelateerde activiteiten van het museum geworven, 
waaronder tentoonstellingen, aankopen en de herinrichting van het entreegebied. 
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LASTEN

13. Salarislasten

Realisatie 
2020

Begroting 
2020

Realisatie 
2019

€ € € 

Lonen en salarissen 7.623.548 8.807.900 7.747.194

Sociale lasten 1.284.681 1.609.010 1.302.955

Pensioenlasten 1.198.792 1.279.090 1.034.506

Subtotaal formatielasten 10.107.021 11.696.000 10.084.655

Inhuur derden/uitzendkrachten/advieskosten 1.054.724 1.025.500 1.346.946

  Overige salarislasten 197.926 339.000 399.970

Totaal salarislasten 11.359.671 13.060.500 11.831.571

Over 2020 waren gemiddeld 183,5 medewerkers in dienst, oftewel gemiddeld 
FTE 154,5. (2019: 182 medewerkers/156,96 FTE). 

Over 2020 zijn de formatielasten flink lager dan begroot. Deze onderbesteding 
wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet invullen van vacatures en beperkte 
vervanging tijdens ziekte. Door de coronacrisis is 2020 een heel ander jaar gewor-
den dan gepland. Plannen om bepaalde vacatures in te vullen zijn niet doorgezet, 
vervanging van ziekte is in de meeste gevallen niet nodig geweest. In de perioden 
waarin het museum zijn deuren moest sluiten zijn er minder beveiligingsuren en 
uren van de publiekmedewerkers en rondleiders ingezet.

De overige personeelskosten bevatten opleidingskosten, wervingskosten, dienst-
kleding etc. Met name de opleidingskosten en wervingskosten zijn voor 2020 
lager uitgevallen.

WNT-verantwoording directie en raad van toezicht

De Wet Normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de stichting Stedelijk 
Museum Amsterdam. Het voor de Stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum 
is in 2020 € 201.000. Het algemeen bezoldigingsmaximum is van toepassing. 
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Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggeven-
de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling

Bedragen x €1

Functiegegevens R. Wolfs J. Bongartz

naam functie Directeur zakelijk directeur

Aanvang en einde dienstverband 2020 1 jan t/m 31 dec 2020 1 jan t/m 31 dec 2020

Omvang dienstverband 1fte 1 fte

Is sprake van dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging

Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen  € 164.966  € 136.613 

Beloningen betaalbaar op termijn  € 22.214  € 21.243 

Subtotaal  € 187.180  € 157.856 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  € 201.000  € 201.000 

Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen  n.v.t.  n.v.t. 

Totaal bezoldiging 2020  € 187.180  € 157.856 

Reden waarom de overschrijding dan al niet is toegestaan n.v.t.  n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t.  n.v.t. 

GEGEVENS 2019

Functiegegevens R. Wolfs J. Bongartz

naam functie Directeur zakelijk directeur

Aanvang en einde dienstverband 2019 1 dec t/m 31 dec 2019 1 dec t/m 31 dec 2019

Omvang dienstverband 1fte 1 fte

Is sprake van dienstbetrekking ja ja

Bezoldiging

Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen  € 13.235  € 10.960 

Beloningen betaalbaar op termijn  € 1.777  € 1.705 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum  € 16.477  € 16.477 

Totaal bezoldiging 2019  € 15.012  € 12.665 
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Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

GEGEVENS 2020  

Naam topfunctionaris Functie

T.M. Lodder Voorzitter; afgetreden 1 december 2020

A.E. van der Pauw Voorzitter; benoemd 1 december 2020

J.F.M. van Rooijen Voorzitter audit commissie

C.M. Aalse Vice voorzitter

F.M. Doorman Lid

H.T. ten Have Lid

H.M. Prast Lid

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaam
heden.  
 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functio
narissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het indivi
dueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN  
BATEN EN LASTEN OVER 2020
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14. Huisvestingslasten

Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

€ € € 

Pand Museumplein 5.876.286 5.876.286 5.724.667

Kunstdepot 822.988 793.165 782.276

Subtotaal huursom 6.699.274 6.669.451 6.506.943

(Dagelijks) Onderhoudskosten 1.145.733 1.094.000 1.217.366

Energiekosten 585.780 555.000 684.126

Beveiligingskosten 584.333 600.000 569.845

Schoonmaakkosten 492.000 485.000 423.805

Bedrijfskantine 48.252 90.000 91.042

Overige huisvestingskosten 225.295 330.000 202.968

Dotatie voorziening groot onderhoud 850.300 498.880 474.996

3.931.693 3.652.880 3.664.148

10.630.967 10.322.331 10.171.091

Het subtotaal voor de huursom (€ 6.699.274) is inclusief € 9.575 die het Stedelijk
Museum ten behoeve van de parkeerstrook aan de Gyroscoopweg vergoed heeft 
aan de gemeente Amsterdam. Hiervoor zal het Stedelijk Museum in de lopende 
subsidieperiode geen subsidie van de gemeente ontvangen. De huursom van de 
beide panden (exclusief de parkeerstrook en overige kosten) bedroeg over 2020 
€ 6.669.451.

Een deel van de exploitatiesubsidie, die door de gemeente Amsterdam is ver-
leend, is bestemd voor de naleving van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). 
Dit betreffen de posten voor dagelijks onderhoudskosten (onderhoud aan 
installaties en andere bouwkundige zaken) en de dotatie aan de voorziening groot 
onderhoud (zie hiervoor referentie 5.2). De kosten voor het dagelijks onderhoud 
zijn conform het MJOP besteed.

In 2020 zijn veel storingen aan de installaties geweest. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat voor sommige installaties het onderhoud voor de komende jaren naar voren 
is gehaald. Daarnaast zijn er gedurende de sluiting van het museum bepaalde 
onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald.

Eind 2020 is er een nieuw MJOP opgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat er een extra 
dotatie aan de voorziening is gedaan van € 351.420.

De kosten voor de bedrijfskantine zijn lager doordat in 2020 de meeste mede-
werkers thuisgewerkt hebben en er derhalve minder gebruik gemaakt is van de 
bedrijfskantine.
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15. Aankopen

De aankopen voor 2020 komen hoger uit dan begroot, maar ook hoger dan in 
2019. In 2020 is ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het museum In the 
World But Don’t Know the World van de Ghanese kunstenaar El Anatsui aange-
kocht. Dit werk is volledig gefinancierd door externe partijen.

16. Afschrijvingen

Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

€ € € 

Aanpassingen gebouw/ herinrichting 170.340 170.000 180.456

Apparatuur 76.439 101.000 76.769

Inventaris 73.394 70.000 72.425

Inventaris Kunstdepot 3.576 3.600 7.273

323.749 344.600 336.923

Egalisatie afschrijvingen herinrichting -105.856 -105.860 -118.678

Totaal afschrijvingen 217.893 238.740 218.245

De afschrijvingen van de post aanpassingen gebouw betreft de bouwkundige 
aanpassingen bij de herinrichting van BASE.

Onder de langlopende leningen is de subpost sponsoring die betrekking hebben 
op de gebouw aanpassingen opgenomen. Dit bedrag valt in vijf jaar vrij via de 
exploitatierekening (egalisatie afschrijvingen). 
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17. Overige lasten

Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

€ € € 

Automatisering 194.340 188.000 178.808

Marketing & Communicatie 540.889 650.000 620.134

Fondsenwerving 124.650 174.000 170.446

Evenementen 52.974 225.000 250.814

Algemene kantoorkosten 243.847 332.550 278.990

Reis- en verblijfkosten 15.452 83.500 55.065

Overige kosten 109.020 160.000 151.417

Kosten Entreegelden 343.227 685.000 771.898

Collecties/Collectiebeheer 521.691 532.805 943.197

Tentoonstellingen 1.978.554 2.708.990 3.202.112

Projecten 149.978 300.000 240.540

Public Program 60.854 252.250 194.978

Conservatoren & Onderzoek 25.224 23.000 15.666

Educatie 455.729 592.500 484.841

Publicaties 68.040 94.500 178.566

Bibliotheek en fotostudio 42.355 40.230 55.538

4.926.824 7.042.325 7.793.010

Door de coronacrisis die begin 2020 in Nederland merkbaar werd en nog altijd 
voortduurt, heeft het museum haar deuren regelmatig moeten sluiten voor be-
zoekers. In tijden dat het museumbezoekers kon ontvangen ging dit gepaard met 
allerlei coronamaatregelen. Ook de horeca heeft haar deuren moeten sluiten en 
evenementen zijn vrijwel niet mogelijk geweest. Veel activiteiten zijn niet doorge-
gaan en het tentoonstellingsprogramma is regelmatig aangepast aan de situatie. 
Dit alles heeft ertoe geleid dat de overige lasten lager uitkomen dan begroot en 
ook lager dan vorig jaar.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN 
BATEN EN LASTEN OVER 2020
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Geen bijzonderheden

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 



34

JAARREKENING 2020

De verantwoording aan de Gemeente Amsterdam schrijft een andere format voor 
dan de richtlijn RJ 640 aangeeft. De verantwoording aan de gemeente is afgeleid 
uit de cijfers opgesteld volgens de richtlijn.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
T.B.V. DE VERANTWOORDING VOOR DE GEMEENTE AMSTERDAM 

KUNSTENPLANSUBSIDIE

BATEN Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

€ € € 

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten 2.902.699 7.009.134 7.032.704

Sponsorinkomsten 617.417 1.110.000 692.974

Overige Inkomsten 482.729 795.000 787.797

Indirecte opbrengsten 288.014 245.306 913.353

Totaal Opbrengsten 4.290.859 9.159.440 9.426.828

Subsidie gemeente Amsterdam 19.498.426 18.468.062 19.211.912

Overige subsidie uit publieke middelen

Structueel 0 625.000 0

Incidenteel 463.087 958.260 324.907

Extra bijdragen i.v.m. corona 1.491.448 0 0

Bijdragen uit private middelen 1.880.176 2.167.000 1.515.300

Totaal Subsidies/Bijdragen 23.333.137 22.218.322 21.052.119

TOTAAL BATEN 27.623.996 31.377.762 30.478.947

LASTEN

Beheerlasten personeel 5.793.432 6.264.632 6.034.101

Beheerlasten materiaal

Huisvestingslasten 10.630.967 9.273.553 10.171.091

Overige beheerlasten materieel 621.395 1.023.598 894.768

Totaal beheerlasten 17.045.794 16.561.783 17.099.961

Activiteitenlasten personeel 5.566.239 6.030.697 5.797.470

Activiteitenlasten materiaal

Aankopen 1.038.485 900.000 452.775

Oveige activiteitenlasten materieel 4.523.322 7.329.661 7.116.487

Totaal Activiteitenlasten 11.128.046 14.260.358 13.366.731

TOTAAL LASTEN 28.173.840 30.822.141 30.466.692



35

JAARREKENING 2020
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

T.B.V. DE VERANTWOORDING VOOR DE GEMEENTE AMSTERDAM 
KUNSTENPLANSUBSIDIE

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -549.844 555.621 12.255

Saldo rentebaten/-lasten -39.287 30.000 -2.310

Saldo bijzondere baten/lasten 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT -589.131 585.621 9.945

Resultaatverdeling

Mut. Continuïteitsreserve -133.181 685.621 -114.652

Mut. Bestemmingsres. Tentoonstellingen 0 0 0

Mut. Bestemmingsfonds Collectie Restauratie 0 0 -50.000

Mut. Bestemmingsfonds Herinrichting 0 0 0

Mut. Bestemmingsfonds Gemeentelijke 
Kunstaankopen

-455.950 0 174.597

-589.131 685.621 9.945
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Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Stedelijk Museum Amsterdam 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Stedelijk Museum Amsterdam te Amsterdam 
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 Stedelijk Museum Amsterdam op
31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in
Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder
winststreven (RJ 640), de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), en de bepalingen zoals
opgenomen in het ‘Handboek verantwoording subsidies kunstenplan 2017-2020’ van de
afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam.

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals
opgenomen in het ‘Handboek verantwoording subsidies kunstenplan 2017-2020’ van de
afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam, de subsidiebeschikking 2020, de
subsidieverlening Kunstenplan 2017-2020 en de algemene subsidieverordening Amsterdam
2013.

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, het Controleprotocol Subsidies gemeente Amsterdam 2015, 
het ‘Handboek verantwoording subsidies kunstenplan 2017-2020’ van de afdeling Kunst en 
Cultuur van de gemeente Amsterdam, de subsidiebeschikking 2020, de subsidieverlening 
Kunstenplan 2017-2020, de algemene subsidieverordening Amsterdam 2013 en de Regeling 
Controleprotocol WNT 2020.  



Wij zijn onafhankelijk van Stichting Stedelijk Museum Amsterdam 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. 

Benadrukking van aangelegenheden  
Wij vestigen de aandacht op de tekst in de toelichting van de jaarrekening op pagina 12 en 
13, waarin de onzekerheden zijn omschreven rondom de mogelijke gevolgen van het 
Coronavirus voor Stichting Stedelijk Museum Amsterdam. Deze situatie doet geen afbreuk aan 
ons oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd 
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en 
volledig is. 

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 bestuursverslag;
 de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

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

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 

 bestuursverslag in overeenstem ming met RJ 640. 



C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met RJ 640, het 'Handboek verantwoording subsidies kunstenplan 2017-
2020' van afdeling Kunst en Cultuur van gemeente Amsterdam, de subsidiebeschikking 2020, 
de subsidieverlening Kunstenplan 2017-2020, de algemene subsidieverordening Amsterdam 
2013 en de bepalingen van en krachtens de WNT.  

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming 
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het 
‘Handboek verantwoording subsidies kunstenplan 2017-2020’ van de afdeling Kunst en Cultuur 
van de gemeente Amsterdam, de subsidiebeschikking 2020, de subsidieverlening Kunstenplan 
2017-2020 en de algemene subsidieverordening Amsterdam 2013. 

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de 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 stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting 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 stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 

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 materiële 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. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het 'Handboek verantwoording subsidies kunstenplan 2017-2020' van 
afdeling Kunst en Cultuur van gemeente Amsterdam, de subsidiebeschikking 2020, de 
subsidieverlening Kunstenplan 2017-2020, de algemene subsidieverordening Amsterdam 2013 
en de bepalingen van en krachtens de WNT, 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 stichting;

 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 stichting 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 stichting 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.  

Utrecht, 4 mei 2021 

BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 

w.g.

drs. J.S. Terlingen RA 
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Verantwoordingsformulier subsidie eenmalige aanvulling op Kunstenplansubsidie 
2017-2020 voor instellingen die in zwaar weer verkeren als gevolg van de 
coronamaatregelen

Wat Bedrag Notatie

1 Gemiste inkomsten als gevolg van coronamaatregelen 4.912.848 Negatief

2 Extra inkomsten als gevolg van specifieke compensatieregelingen van 
het Rijk of andere overheden

2.1 NOW11 Positief

2.2 NOW22 Positief

2.3 NOW33 Positief

2.4 Overige inkomsten compensatieregelingen 4.000 Positief

2.5 Specifieke bijdrage OCW of Rijkscultuurfondsen (stroom 1 of 3) Positief

3 Overigen:

3.1 Lagere uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen 2.957.281 Positief

3.2 Extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen 129.012 Negatief

3.3 Overige extra inkomsten/bijdragen Positief

3.4 Opvang verlies vanuit reserves (uitgaande van maximaal 5% 
weerstandscapaciteit)

589.131 Positief

4 Totaal 1.491.448 SOM 1 
t/m 3

5 Verleende extra subsidie 1.683.890 Positief

6 Verschil 192.442 SOM 4 
minus 5

Toelichting verschil:

Bedrag van euro 96.221 wordt terugbetaald aan de gemeente Amsterdam
Bedrag van euro 96.221 wordt terugbetaald aan het Mondriaan Fonds

1   Bij de opgave NOW 1 dient u rekening te houden met de eventuele afrekening van het Rijk. 
NB Extra subsidies worden als omzet gezien binnen NOW 1.

2  Bij de opgave NOW 2 dient u rekening te houden met de eventuele afrekening van het Rijk. 
NB Extra subsidies worden als omzet gezien binnen NOW 2.

3  Bij de opgave van NOW 3 dient u rekening te houden met de eventuele afrekening van het Rijk 
NB Extra subsidies worden als omzet gezien binnen NOW 3.

BIJLAGE 2
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