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1. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKEWKE ACCOUNTANT

Deze controleverklaring wordt mede afgegeven ten behoeve van Stichting Amsterdam Fonds voor de Kunst.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Art Zuid 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 Art Zuid per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJK-Cl Kleine organisaties zonder winststreven en het handboek
verantwoording Meerjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan 2017-2020;

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van
materieel belang zijnde aspecten besteed voor het doel en de activiteiten waarvoor ze zijn verleend en in 
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de
subsidiebeschikking met referentienummer 2016.0252.B.004 van Stichting Amsterdam Fonds voor de Kunst en
het handboek verantwoording Meerjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan 2017-2020.

De jaarrekening bestaat uit: 

I. de balans per 31 december 2019;
II. de staat van baten en lasten over 2019; en 
III. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 

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

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

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

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

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

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 
controle 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. 



De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 
overeenstemming met de RJ-Richtlijn RJK-Cl Kleine organisaties zonder winststreven en het handboek 
verantwoording Meerjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening 
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn RJK-Cl Kleine organisaties zonder winststreven en het handboek 
verantwoording Meerjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. In dit kader is de directie 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in 
continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken 
op basis van de continu·1teitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de stichting te liquideren of 
de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting 
haar bedrijfsactiviteiten in continu·1teit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

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

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle 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 controle-standaarden, 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 de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continu·1teitsveronderstelling 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 bedrijfsactiviteiten in continu·1teit 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;

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



Wij communiceren met het bestuur 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. 

Amsterdam, 30 maart 2020 

Harlings Accounta9ts & Belastingadviseurs B.V. 

. , 
, I 

De heer C. Rabe 
Registeraccountant 



Stichting Art Zuid te Amsterdam 

(na resultaat bestemming) 

Balans per 31 december 2019 

ACTIVA 

Materiele vaste activa 

Inventaris 

Vlottende activa 

Voorraad 

Vorderingen 

Liquide middelen 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Algemene reserves 

Bestemmingsfonds 

Kortlopende schulden 

31 december 2019 

€ € 

3.859 

147.303 

158.969 

8.932 

151.368 

0 

3.859 

315.204 

319.063 

151.368 

167.695 

319.063 

31 december 2018 

€ € 

3.851 

117.500 

8.321 

65.356 

71.421 

25.000 

3.851 

191.177 

195.028 

96.421 

98.607 

195.028 



realisatie 

2019 

begroting 

2019 

realisatie 

2018 

€ € € € € € 

BATEN 
Directe opbrengsten 

Publieksinkomsten 244.709 165.000 19.141 

Sponsorinkomsten 183.500 85.000 0 

Overige inkomsten 70.531 2.000 60.532 

Indirecte opbrengsten 53.785 35.000 17.306 

Totaal opbrengsten 552.525 287.000 96.979 

Bijdrage AFK Kunstenplan 181.721 170.000 176.772 

Overige subsidies gemeente 

Amsterdam 50.000 0 25.000 

Subsidies OCW 0 0 0 

Overige subsidies uit 

publieke middelen 
Stuctureel 0 0 0 

lncidentieel 0 0 0 

Bijdrage uit private middelen 328.604 263.000 121.760 

Totaal publieke en private 

middelen 560.325 433.000 323.532 

TOTAAL BATEN 1.112.850 720.000 420.511 

Percentage eigen inkomsten 79% 76% 52% 

LASTEN 

Beheerlasten 
Beheerlasten personeel 233.972 110.000 102.195 

Beheerlasten materieel 81.780 60.000 144.831 

Totaal beheerslasten 315. 752 170.000 247.026 

Activiteitenlasten 
Activiteitenlasten personeel 47.543 0 0 

Activiteitenlasten materieel 694.608 60.000 44.224 

Totaal activiteitenlasten 742.151 550.000 44.224 

TOTAAL LASTEN 1.057.903 720.000 291.250 

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 54.947 0 129.261 

Saldo rentebaten/-lasten 0 0 0 

Saldo buitengewone baten/lasten 0 0 0 

Exploitatieresultaat 54.947 0 129.261 

Resultaatbestemming 
Dotatie/ontrekking bestemmingsfonds 25.000 -25.000

Dotatie/ontrekking overige reserves -79.947 0 -104.261 

0 



Stichting Art Zuid te Amsterdam 

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019 

De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel, gebaseerd op historische kostprijs. 

Totaal opbrengsten 

Directe opbrengsten 

1 ndirecte opbrengsten 

Directe opbrengsten 

Publieksinkomsten 

Sponsorinkomsten 

Overige inkomsten 

Publieksinkomsten 

Rondleidingen 

Catalogus 

Horeca 

Merchandising 

Overig 

Verkopen/Verhuur kunst 

Kinderatelier en lezingen 

Sponsorinkomsten 

Educatie sponsor 

Beelden sponsor 

Overige inkomsten 

Lespakket 

Workshops 

Loterijen 

Indirecte opbrengsten 

Horeca (verhuur en events) 

Marketing bijdrage galeries 

Verkoop advertenties 

realisatie 

2019 

€ 

498.740 

53.785 

552.525 

244.709 

183.500 

70.531 

498.740 

72.309 

35.962 

61.887 

22.739 

0 

49.731 

2.081 

244.709 

35.000 

148.500 

183.500 

5.942 

64.000 

589 

70.531 

0 

53.785 

0 

53.785 

begroting realisatie 

2019 2018 

€ € 

252.000 79.673 

35.000 17.306 

287.000 96.979 

165.000 19.141 

85.000 0 

2.000 60.532 

252.000 79.673 

18.000 0 

45.000 47 

52.000 0 

20.000 36 

1.000 0 

0 19.173 

29.000 -115

165.000 19.141 

35.000 0 

50.000 0 

85.000 0 

2.000 602 

0 59.255 

0 675 

2.000 60.532 

0 17.306 

25.000 0 

10.000 0 

35.000 17.306 


