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ACCOUNTANTSRAPPORT 

  



 
 

 
 

    

 

Aan het bestuur van  

Stichting Outset Nederland 

Frederiksplein 14H 

1017 XM  Amsterdam 

     

Hoorn, 29 april 2021  

 

Geachte leden van het bestuur,  

 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Stichting Outset Nederland te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van 

de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-

en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 
  

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 Outset Nederland 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. 

  

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 

gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 

de door u verstrekte gegevens. 

 

Omnyacc, Müller & Partners B.V. 

namens deze, 

 

 

 

 

A. Müller AA RB 
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BESTUURSVERSLAG 

Organisatie en bestuur 

Doelstelling, beleid en activiteiten 
Stichting Outset Nederland heeft ten doel zich uitsluitend te richten op cultuur door het ondersteunen van 

hedendaagse kunst en design en het bevorderen van publieke interesse en het overbrengen van kennis 

met betrekking tot hedendaagse kunst. 

  

De stichting tracht haar doel te bereiken door het: 

- verlenen van (financiële) steun bij (de productie en) aankoop van hedendaagse kunst ten behoeve van 

openbare collecties; 

- verlenen van (financiële) steun aan (de productie van) publieke tentoonstellingen van hedendaagse 

kunst; 

- organiseren en verlenen van (financiële steun aan) kunst educatie; 

- initiëren en organiseren van publieke evenementen over hedendaagse kunst zoals (maar niet beperkt 

tot) panel discussies en presentaties; en 

- verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of 

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur van Stichting Outset Nederland bestaat per 31 december 2020 uit: 

- mevrouw L. van Holk (voorzitter); 

- de heer A.J. van den Hout (penningmeester); 

- de heer M. Maks (secretaris); 

  

,  

 

  



 

 

JAARREKENING 
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 8 Samenstellingsverklaring afgegeven 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

Activa 

(vóór voorstel resultaatbestemming)   
31 december 

2020   
31 december 

2019 

  
€ € € € 

Vlottende activa 
        

Liquide middelen   22.629   4.796 
     

Totaal 
  

22.629 
  

4.796 
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 9 Samenstellingsverklaring afgegeven 

 

Passiva 

(vóór voorstel resultaatbestemming)   
31 december 

2020   
31 december 

2019 

  
€ € € € 

Eigen vermogen 
        

Bestemmingsreserve aankoopsteun 
voor musea 

19.627   4.044   

 
  19.627   4.044 

Kortlopende schulden 
        

Overlopende passiva 3.002   752   

    3.002   752 

Totaal 
  

22.629 
  

4.796 
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 10 Samenstellingsverklaring afgegeven 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

  2020 2019 

  
€ € 

Ontvangen bijdragen 50.500 38.501 

Som der exploitatiebaten 50.500 38.501 

Projectlasten 24.207 60.029 

Personeelskosten 
    

Andere personeelskosten 8.525 3.930 
      

Overige bedrijfskosten 
    

Verkoopkosten 871 1.518 
Kantoorkosten - 383 
Algemene kosten 1.314 1.113 
      

Som der exploitatielasten 34.917 66.973 

Resultaat 15.583 -28.472 

Resultaatbestemming     
Vrij besteedbare reserves 15.583 -28.472 

Mutatie bestemmingsreserve 15.583 -28.472 
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 11 Samenstellingsverklaring afgegeven 

ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Stichting Outset Nederland 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Amsterdam 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 54920906 

Locatie feitelijke activiteiten 
De stichting verricht haar activiteiten vanuit Amsterdam. 

Informatie met betrekking tot de continuïteit 
Stichting Outset Nederland ervaart in het boekjaar 2020 geen effect van de gevolgen van het 

coronavirus. De rechtspersoon maakt geen gebruik van regelingen van de overheid. Dit is voor het 

bestuur reden om te vertrouwen op duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. De 

jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 
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 12 Samenstellingsverklaring afgegeven 

GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 

verslaggeving.  

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten en de continuïteit van de onderneming, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 

schulden, als financiële derivaten verstaan.  

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 

balanspost. De stichting is niet in het bezit van financiële derivaten. 

Grondslagen voor waardering activa 

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. 

Grondslagen voor waardering passiva 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald. 
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 13 Samenstellingsverklaring afgegeven 

TOELICHTING OP BALANS 

Liquide middelen 

  
31 december 

2020 
31 december 

2019 

  
€ € 

Banktegoeden 22.629 4.796 

Totaal 22.629 4.796 
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 14 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Eigen vermogen 

  
31 december 

2020 
31 december 

2019 

  
€ € 

Bestemmingsreserve aankoopsteun voor musea 19.627 4.044 

Totaal 19.627 4.044 

Bestemmingsreserve aankoopsteun voor musea 2020 2019 

  
€ € 

Stand 1 januari 4.044 32.516 
Mutatie bestemmingsreserve 15.583 -28.472 

Stand 31 december 19.627 4.044 

Vrij besteedbare reserves 2020 2019 

  
€ € 

Stand 1 januari - - 
Resultaatbestemming 15.583 -28.472 
 

15.583 -28.472 

Mutatie bestemmingsreserve -15.583 28.472 

Stand 31 december - - 

Kortlopende schulden 

  
31 december 

2020 
31 december 

2019 

  
€ € 

Overlopende passiva 
    

Nog te betalen accountantskosten 752 752 
Nog te betalen bijdragen 2.250 - 

Totaal 3.002 752 
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TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Baten en brutomarge 

  2020 2019 

  
€ € 

Ontvangen bijdragen 50.500 38.501 
 

50.500 38.501 

Projectlasten 
    

Productie Four Elements - Leandros Ntolas - Prospects & Concepts, 
Art Rotterdam 

3.000 - 

Publicatie - Four Flags - Nick Terra & Julia Mullié 3.233 - 
Productie Filminstallatie - Tabita Rezaire - Stichting Centraal Museum 7.500 - 
Productie Sanctum - Levi van Veluw - Het HEM 10.474 - 
Foam Talent Exhibition - FOAM - 15.809 
Productie Installatie Body of Work - Itamar Gilboa - Museum Beelden 
aan Zee 

- 3.500 

Spaces for Stories - Docking station - 5.000 
Productie My Broken Animal - Marianna Simnett - Frans Hals 
Museum 

- 5.000 

Productie Sanctum - Levi van Veluw / Nicolas Jaar - het HEM - 20.000 
Performance - Jennifer Tee - Istanbul Biennale - 10.720 

  24.207 60.029 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 26.293 -21.528 

Baten 
De ontvangen giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst. 

Personeelskosten 

  2020 2019 

  
€ € 

Andere personeelskosten 8.525 3.930 

Totaal 8.525 3.930 

Overige bedrijfskosten 

  2020 2019 

  
€ € 

Verkoopkosten 871 1.518 
Kantoorkosten - 383 
Algemene kosten 1.314 1.113 

Totaal 2.185 3.014 
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 16 Samenstellingsverklaring afgegeven 

OVERIGE TOELICHTINGEN 

Ondertekening 

Amsterdam,  

Naam Handtekening 
  

 mevrouw L. van Holk 
  

 

de heer A.J. van den Hout 
  

 

de heer M. Maks  
 

 

 

  
 


