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Balans  
 

Activa 
   30-9-2015   30-9-2014  

 
 EUR EUR 

Vaste activa    
Materiële vaste activa 1   1.279.120   1.251.646  
    
Vlottende activa    
Vorderingen 2   -   52.386  
Liquide middelen 3   47.241   -  
      
   1.326.361   1.304.032  

 
Passiva 
Stichtingsvermogen 4   1.326.361   1.304.032  
    
      
   1.326.361   1.304.032  
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Staat van baten en lasten over de periode 1 oktober 2014 tot en met 
30 september 2015  

    

 
 EUR EUR 

Baten 
 

  
Baten 5   50.000   60.000  

 
 

 50.000   60.000  

Lasten  
  

Algemene kosten 6   27.671   25.719  

Netto resultaat 
 

 22.329   34.281  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Voornaamste activiteiten 

 
• Stichting Kunstcollectie KPMG (‘de Stichting’) is gevestigd te Amstelveen. De Stichting heeft 

ten doel: 
o het uitbreiden, instandhouden en in eigendom verkrijgen van de kunstcollectie van 

KPMG N.V. of een aan KPMG N.V. gelieerde vennootschap; 
o het verlenen van financiële steun aan derden voor de verwezenlijking van de doelen zoals 

hiervoor omschreven; 
o het verrichten van hetgeen met voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 
• De Stichting beoogt niet winst te maken. 

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld volgens de door het bestuur van de Stichting gekozen en beschreven 
grondslagen.  

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

Financiele instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en 
schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van primaire 
financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 
 
De Stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.  

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaat-bepaling 
zijn gebaseerd op historische kosten. 
 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich 
bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
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Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 
worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt 
het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen 
niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden 
van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling 
van de waarde.  
 
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de handelsgoederen 
zijn overgedragen aan de koper.  
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming.  
 

Materiële vaste activa 
De kunstcollectie wordt gewaardeerd tegen taxatieprijs vermeerderd met de kostprijs van de aankopen 
gedurende het jaar. Er vindt geen afschrijving plaats op de kunstcollectie. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten 
(indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieverentemethode, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 
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Toelichting op de balans 

Vaste activa 

1  Materiële vaste activa 
  2015   2014  

 
EUR EUR 

Kunstcollectie  1.279.120   1.251.646  
 
 
 Kunstcollectie 

 
EUR 

Stand per 1 oktober 2014  
Aanschaffingswaarde   1.251.646  
Boekwaarde per 1 oktober 2014  1.251.646  

Mutaties   
Aankoop kunstwerken   27.474  
Saldo mutaties   27.474  
Stand per 30 september 2015  
Aanschaffingswaarde   1.279.120  
Boekwaarde per 30 september 2015  1.279.120  
 
De volgende werken zijn aangekocht: 
 

• Lisa Oppenheim – Language of flowers 
• Nadine Stijns – Baikbayan Box & Outside a Nation 
• Viola Zwanenbeld - 2014-11 Winter 
• Maria Roosen - Kastanjeboom 
• Anne Forest – Yuri B 
• Lisa Carletta – Canape & Chambre & Fete 
• Koen Doodeman – Hoketus#3 
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Vlottende activa 

2  Vorderingen 
  2015   2014  

 
EUR EUR 

Overige vorderingen en overlopende activa  -   52.386  
 
 

 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 
  2015   2014  

 
EUR EUR 

Overige vorderingen  -   52.386  
 
Overige vorderingen 

  2015  2014  

 
EUR EUR 

KPMG Staffing & Facility Services B.V.  -  52.386  
 
 
3 Liquide middelen   
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 
 
4  Stichtingsvermogen 
 Kunst 

collectie 
Overige Totaal 

 
EUR EUR EUR 

Stand per 1 oktober 2014  1.251.646   52.386   1.304.032  
Resultaatbestemming   27.474   (5.145)   22.329  
Stand per 30 september 2015  1.279.120   47.241   1.326.361  
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

5  Baten 
De baten betreft een gift van KPMG Staffing & Facility Services B.V. 
 

Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het boekjaar waren er, evenals in voorgaand jaar, geen werknemers in dienst van de stichting. 
 
 

6  Algemene kosten 
  2014/2015  2013/2014 

 
EUR EUR 

Handlingkosten  1.943   4.071  
Verzekering- en advieskosten  4.011   8.176  
Onderhoudskosten  8.612   10.123  
Kunstpublicaties en workshops  -   3.019  
Young talent support  6.500   -  
Taxatiekosten  3.000   -  
Overige kosten  3.605   330  
  27.671   25.719  
 
Amstelveen, 18 januari 2016 
Stichting Kunstcollectie KPMG 
 
   
   
   
Bestuurders   
 
 
Hans Bongartz, voorzitter 
 
Age Lindenbergh, penningmeester 
 
Liane Den Besten, secretaris 
 
Frits Bergsma 
 
Jessica Mahn 
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Overige gegevens 

  

 
Resultaatbestemming 
De directie stelt voor om EUR 27.474 (aankoopwaarde kunst) toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
Kunstcollectie en EUR 5.145 in mindering te brengen van de overige reserves. 
 
Het vorenstaande is verwerkt in de jaarrekening 2014/2015 van de stichting. 
 
  
 


