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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (na resultaatbestemming) 

bedragen in EUR 

ACTIVA 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 

Vlottende activa 
Vorderingen 
Liquide middelen 

totaal ACTIVA 

PASSIVA 

Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserve Covid 

Kortlopende schulden 

totaal PASSIVA 

toelichting 

. 1. 

2. 
3. 

toelichting 

4. 
5. 

6. 

jaarrekening 2020 Stichting Framer Framed - 2 -

31-12-2020 31-12-2019 

1.371 

36.266 
139.026 
175.292 

176.663 

2.244 

60.367 
54.958 

115.325 

117.569 

31-12-2020 31-12-2019 

3.839 -411 
3.500 0 ---- 7.339 -411 

169.324 117.980 

176.663 117.569 
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CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2020 

bedragen in EUR toelichting 

BATEN 

Eigen inkomsten 
Overige publieksinkomsten 7. 
Totaal publieksinkomsten 
Overige directe inkomsten 
Sponsorinkomsten 

Vergoedingen co-producent 8. 
Overige directe inkomsten 9. 
Totaal overige directe inkomsten 
Totaal directe inkomsten 

Indirecte inkomsten 10. 

Bijdragen uit private middelen 
Bijdragen particulieren inclusief vrienden 
Bijdragen van bedrijven 
Bijdragen van private fondsen 11. 
Bijdragen van goede doelen loterijen 12. 
Totaal bijdragen uit private middelen 

Totaal eigen inkomsten 

Subsidies 
Structureel OCW 13. 
Structurele publieke subsidie AFK 
Incidentele publieke subsidies 14. 
Totaal subsidies 

TOTALE BATEN 

2020 
werkelijk 

20.128 

20.128 

0 

46.242 

21.553 

67.795 
87.923 

0 

8.843 
0 
0 

5.000 
13.843 

101.766 

255.278 
42.437 

140.962 
438.677 

540.443 
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2020 
begroot 

0 

0 

0 

10.000 

0 

10.000 
10.000 

0 

4.000 
20.000 
25.000 
50.000 
99.000 

109.000 

200.000 
150.000 

0 
350.000 

459.000 

2019 
werkelijk 

7.076 

7.076 

0 

54.492 

45.011 

99.503 
106.579 

5.360 

7.738 
1.534 

38.500 
15.000 
62.772 

174.711 

217.295 
42.058 
51.042 

310.395 

485.106 
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bedragen in EUR 

LASTEN 

Beheerlasten 
Materiële lasten 
Personeelskosten 
Totaal beheerlasten 

Activiteitenlasten 
Materiële lasten 
Personeelskosten 
Totaal activiteitenlasten 

TOT ALE LASTEN 

SALDO uit gewone bedrijfsvoering 

Buitengewone lasten 

RESULTAAT 

Resultaatbestemming: 
Toevoeging algemene reserve 
Toevoeging bestemmingsreserve Covid 
Totaal 

toelichting 

15. 
16. 

17. 
18. 

19. 

2020 
werkelijk 

85.583 
47.015 

132.598 

123.470 
276.625 
400.095 

532.693 

7.750 

0 

7.750 

4.250 
3.500 
7.750 
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2020 
begroot 

28.200 
82.800 

111.000 

209.340 
138.600 
347.940 

458.940 

60 

D 

60 

2019 
werkelijk 

76.682 
33.631 

110.313 

133.359 
182.213 
315.572 

425.885 

59.221 

-52.298 

6.923 

6.923 
0 

6.923 
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TOELICHTING ALGEMEEN 

Bedrijfsgegevens 
Stichting Frarner Framed staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51823039. 

Bedrijfsactiviteiten 

Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur, met een expositieruimte in Amsterdam-Oost. De 
exposities bevinden zich op het snijvlak van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek. De 
ex.posities tonen werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich 
verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen van de Raad voor de 
Jaarverslaggeving RJ 640. Daarnaast is de volgende regelgeving van toepassing: 
• De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften van het· ministerie van OCW 
• De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften van het Amsterdams Fonds voor de Kunst 

Continuïteitsveronderstelling 
Als gevolg van maatregelen die door de overheid zijn genomen om de verspreiding van het corona virus 
tegen te gaan vanaf maart 2020 is een uitzonderlijke situatie ontstaan. Dit heeft geresulteerd in tijdelijke 
sluitingen, een daling van omzet uit verhuur en omzetdaling met ingrijpende gevolgen voor de 
exploitatie. Op basis van de vermogenspositie, begroting 2021 en liquiditeitsprognose 2021 en de door 
OCW toegezegde extra bijdrage voor 2021 verwachten wij de komende twaalf maanden geen 
continuïteitsvragen. De in deze jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn om die reden gebaseerd op de veronderstelling continuïteit. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 2.500 in de balans opgenomen. De 
aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaa.t 
gebracht. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de toelichting op de 
balans. 

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele 
beoordelingen van de vorderingen. 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominal.e waarde. Indien niet anders is vermeldt staan 
deze ter vrije beschikking. 
De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

·De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de 
periode waarop deze baten en lasten betrekking hebben. Verplichtingen 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. 

Toelichting afwijkingen begroting en resultaat 
De toelichting op de verschillen tussen begroting en resultaat is opgenomen in het bestuursverslag. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (bedragen in EUR) 

ACTIVA 

1. Materiële vaste activa 

Stand per 1 januari 

Investeringen 
Afschrijvingen 
Boekwaarde 

Mutaties 

Investeringen 
Desinvesteringen 
Afschrijvingen 
Afschrijvingen desinvesteringen 
Saldo 

Stand per 31 december 

Investeringen 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde 

Gehanteerde afschijvingspercentage 

2. Vorderingen 
Debiteuren 
Ten onrechte betaalde vennootschapsbelasting 
Omzetbelasting 
Nog te ontvangen subsidie 
Overlopende activa 

3. Liquide middelen 
Kas 
Triodos Internet Zaken Rekening 761 
Triodos Internet Zaken Rekening 321 

De liquide middelen zijn vrij opeisbaar. 

kantoor
inventaris 

5.500 
-5.500 

0 

0 
-5.500 

0 
5.500 

0 

0 
0 
0 

40°/o 
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auto
matisering 

9.335 
-7.091 
2.244 

0 
0 

-873 
0 

-873 

9.335 
-7.964 
1.371 

20% 

totaal 

14.835 
-12.591 

2.244 

0 
-.5.500 

-873 
5.500 
-873 

9.335 
-7.964 
1.371 

31-12-2020 31-12-2019 

8.416 
0 
0 

25.000 
2.850 

36.266 

350 
138.522 

154 
139.026 

12.056 
3.239 
6.857 

18.652 
19.563 
60.367 

505 
54.235 

218 
54.958 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (bedragen in EUR) 

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019 

4. Algemene reserve 
Algemene reserve per 1 januari 
Resultaat boekjaar 

5. Bestemmingsreserve Covid 
Stand per 1 januari 
Toevoeging 

6. Kortlopende schulden 
Crediteuren 
Belastingen en premies 
Vooruit ontvangen subsidiegelden 
Overige kortlopende schulden 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

-411 
4.250 
3.839 

0 
3.500 
3.500 

65.033 
2.191 

81.500 
20.600 

169.324 

-7.334 
6.923 
-411 

0 
0 
0 

34.880 
600 

74.500 
8.000 

117.980 

Huurovereenkomst met de Gemeente Amsterdam. Het betreft kantoorruimte voor een periode van 5 jaar 
en 5 maanden-, -lopende tot en met 31 december 2024, met de mogelijkheid tot verlenging met een extra 
kunstenplanperiode van 4 jaar, t/m 2028. 
Verder zijn er behalve voor verplichtingen inherent aan het karakter van de activiteiten van de stichting 
geen verplichtingen van materiele omvang die niet uit de balans blijken. 
Subsidietoekenning 2019-2021 FCP 80.000 
Subsidietoekenning 2020-2021 AFK 50.000 
Subsidietoekenning 2021 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 100.000 
Subsidietoekenning 2021 Amsterdam Stadsdeel Oost 8.000 
Subsidietoekenning 2021-2024 AFK 1.300.000 
Subsidietoekenning 2021-2024 OCW, per jaar 771.386 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Als gevolg van maatregelen die door de overheid zijn genomen om de verspreiding van het corona virus 
tegen te gaan vanaf maart 2020 is een uitzonderlijke situatie ontstaan. Dit heeft geresulteerd in tijdelijke 
sluitingen, een daling van omzet uit verhuur en omzetdaling met ingrijpende gevolgen voor de 
exploitatie. Op basis van de vermogenspositie, begroting 2021 en liquiditeitsprognose 2021 en de door 
OCW toegezegde extra bijdrage voor 2021 verwachten wij de komende twaalf maanden geen 
continuïteitsvragen. De in deze jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn om die reden gebaseerd op de veronderstelling continuïteit. 
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TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2020 (bedragen in EUR) 

BATEN 

7. Overige publieksinkomsten 
Inkomsten tentoonstellingen 
Inkomsten educatie 
Inkomsten talentontwikkeling 
Inkomsten bar 
Overige publieksinkomsten 

8. Vergoedingen co-producent 
Vergoeding co-producent BMP 
Vergoedingen overige co-producenten 

9. Overige directe inkomsten 
Verhuur congres / tentoonstellingsruimte 
Inkomsten partners buurtactiviteiten 
Inkomsten opdrachten / advies 
Overige directe inkomsten 

10. Overige directe inkomsten 
Inkomsten verhuur 

11. Bijdragen van private fondsen 
European Cultural Foundation 
Meervaart ZOZ fonds 
Prins Claus Fonds 
Atria - kennisinstituut 
Overige private fondsen 

12. Bijdragen van goede doelen loterijen 
Bank Giro Loterij Fonds 

2020 
realisatie 

843 
8.153 

10.805 
0 

327 
20.128 

14.900 
31.342 
46.242 

11.238 
1.750 

0 
8.565 

21.553 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

5.000 
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2020 
begroot 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

10.000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

25.000 
25.000 

50.000 

2019 
realisatie 

0 
5.258 

0 
1.818 

0 
7.076 

0 
54.492 
54.492 

14.489 
22.672 

7.850 
0 

45.011 

5.360 

8.500 
5.000 

10.000 
15.000 

0 
38.500 

15.000 
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TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2020 (bedragen in EUR} 

BATEN 

13. Subsidie OCW 
Structurele subsidie OCW 
Additionele subsidie OCW 

14. Incidentele publieke subsidies 
Incidentele subsidie AFK 
Fonds Cultuur Participatie 
Mondriaan Fonds 
Amsterdam Stadsdeel Noord 

2020 
realisatie 

223.578 
31.700 

255.278 

50.000 
68.000 
2.962 

20.000 
140.962 

2020 
begroot 

200.000 
0 

200.000 

0 
0 
0 
0 
0 

2019 
realisatie 

217.295 
0 

217.295 

40.000 
2.500 
8.542 

0 
51.042 

De in de exploitatierekening opgenomen subsidiebedragen zijn conform de toegekende subsidies. De 
subsidies worden op grond van de ingediende verantwoording door de subsidiegever definitief 
vastgesteld. 
Op 23 april 2020 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Coulance maatregelen 
Coronavirus / COVID-19 schriftelijk uiteen gezet. 
Onderdeel van het schrijven was het besluit de definitieve subsidietoekenning niet afhankelijk te maken 
van het realiseren van alle activiteiten zoals die in de subsidieverstrekking zijn opgenomen. 
Het volstraat om in de jaarverantwoording op de ontstane situatie in te gaan, om een terugval in 
activiteiten- of prestatieniveau te verantwoorden. 
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TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2020 (bedragen in EUR) 

LASTEN 

15. Beheerlasten materieel 
Huisvesting 
Kantoorkosten 
Afschrijvingen 

16. Beheerlasten personeel 
Honoraria 
Overige personeelskosten beheer 

17. Activiteiten lasten materieel 
Huur expositieruimte 
Installatiekosten 
Reis- en verblijfskosten kunstenaars 
Publiciteit 
Publieksprogrammering 
Educatieprogramma 
Overige activiteitenlasten 

18. Activiteitenlasten personeel 
Honoraria organisatie 
Honoraria expositie 
Honoraria educatie 
Overige personeelskosten activiteiten 

19. Buitengewone lasten 
Nagekomen kosten niet verrekenbare BTW 

2020 
realisatie 

26.373 
58.337 

873 
85.583 

44.585 
2.430 

47.015 

1.859 
29.291 

3.951 
31.832 
14.886 

0 
41.651 

123.470 

174.581 
37.273 
64.771 

0 
276.625 

0 

jaarrekening 2020 Stichting Framer Framed - 10 -

2020 
begroot 

12.000 
16.200 

0 
28,200 

82.800 
0 

82.800 

30.000 
58.800 
25.640 
39.400 
26.500 
29.000 

0 
209.340 

93.600 
36.000 

9.000 
0 

138.600 

0 

2019 
realisatie 

24.365 
49.969 

2.348 
76.682 

30.121 
3.510 

33.631 

41.612 
34.168 
13.208 
24.378 
11.964 

0 
8.029 

133.359 

105.684 
50.076 
26.453 

0 
182.213 

52.298 
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TOELICHTING OP DE CATEGORIAL.E .EXPLOITATIEREKENING OVER 2020 (bedragen In EUR) 

8ezoldlglng bestuurders 

.WNT verantwoording 
Naam 
Functie 
Aanvang en einde functievervulling 
Deeltijd factor in fte 
Dienstbetrekking 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 
Beloning op termijn (pensioenbijdrage) 
subtotaal 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 
Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag 
Totale bezoldiging 

Het bf!stuur is niet in dienstbetrekking. 
De bestuursvoorzitter is onbezoldigd.· 

De Raad van Toezicht was In 2020 onbezoldigd. 

Het bestuur 
Brieuc-Yves Cadat-Lampe 
voorzitter 

Josien Pieterse 
directeur/bestuurder 

Pieterse 
directie 

1.1-31.12 
0,80 
nee 

28.000 
0 

28.000 
160.800 

n.v.t. 

28.000 
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Bool 
directie 

1.1-31.12 
0,80 
nee 

28.000 
0 

28.000 
160.800 

n.v.t. 

28.000 

casBool 
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Utrecht 
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• overige gegevens 
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Personeel en vrijwilligers 

2020 
Begroot/ 

2019 
Activiteitenplan 

Specificatie personeelslasten EUR FTE EUR FTE EUR FTE 

Waarvan vast contract 
€0 0 0 0 €0 0 

Waarvan tijdefijk contract 
€0 0 €0 0 €0 0 

Waarvan inhuur € 323.640 0 € 221.400 0 € 167.950 0 

Personeelslasten totaal 
€ 323.640 €221.400 € 167.950 

Vrij~villigers Aantal FTE Aantal FTE Aantal FTE 

Vrijwilligers: FTE 
n.v.t. l,6 n.v.t. J n.v.t. ') 1 - -, 

Vrij1,villigers: personen 
25 n.v.t. 25 n.v.t. 30 n.v.t 

Bonants Accountancy & Advies 
lJt.r~cht 
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Pro Novum 
Accountants 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Framer Framed te 
Amsterdam 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Framer Framed 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 Framer 
Framed te Amsterdam op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 
in overeenstemming met het Handboek verantwoording cultuursubsidies 
Instellingen subsidieperiode 2017-2020; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2020 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de 
subsidiebeschikking en het Handboek verantwoording cultuursubsidies 
Instellingen subsidieperiode 2017-2020. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2020; 
2. de exploitatierekening 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 vallen en het Accountantsprotocol 
cultuursubsidies instellingen 2017-2020. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening'. 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Framer Framed 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. 

Goethelaan 1 

3533 VN Utrecht 

Telefoon +31 (0)651183464 

E-mail bonants@bonantsaccountancy.nl 

www.bonantsaccountancy.nl 

KvK nu1nmer 70758301 

Bonants Accountancy & Advies is een accountantspraktijk. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van dienstverlening van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is 

opgenomen op de website www.bonantsaccountancy.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. 



Pro Novum 
Accountants 

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 de subsid,iebeschikking en het Handboek 
verantwoording cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode 2017-2020. 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 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 organisatie 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 organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het 
enige realistis~he alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
organisatie 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 organisatie. 

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 Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2017-2020, 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, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten 
alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controle
werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is al·s 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; 



Overige aangelegenheden 

Pro Novum 
Accountants 

Wij vestigen de aandacht op de uiteenzetting bij het onderdeel Gebeurtenissen na Balansdatum en het 
onderdeel continuïteitsveronderstelling in de toelichting algemeen van de jaarrekening, waarin uiteengezet 
is dat de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit, 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De gewaarmerkte jaarrekening is opgesteld voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met 
als doel Stichting Framer Framed in staat te stellen te voldoen aan de subsidievoorwaarden van het 
Ministerie. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze 
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Framer Framed, het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het AFK en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt 
door anderen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf. 

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 materiêle afwijkingen bevat. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiêle afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en het Handboek verantwoording 

cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode 2017-2020 is vereist. 
1 

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 Titel 9 Boek 2 BW en 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 
en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en het Handboek verantwoording 
cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode 2017-2020. 

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 het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen subsidieperiode 2017-
2020. 

. ' 



Pro Novum 
Accountants 

• 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 een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria 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 organisatie haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
controleverklaring 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 organisatie 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 en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 
in alle materieel van belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijd e en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar ren zijn g~.:omen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Utrecht, 29 april 2021 Bonants A count • Ies 



Prestatiegegevens 2020 

. 

T,e;ntoonsteUingen Huidi:g1t boekjaar 2020 Activiteitenplan 202:-0 Vorise boekj.aar 201CJ 
' 

Type tentoonstelli~ Aant.at Aantal Aantal 

1. &en tentoonstelt in~n 4 4 .. 
2. Tentoaisteltin'fen in co-oroductie 5 6 6 

3. Totaal aantal tentoonstellingen (1+2.) 9 10 10 
. . 

Tentoo~elli~n Huidige boekjaar 2020 Activiteitenplan 2020 Voriee boekjaar 2019 

Type tentoonstelling Aantal Acantal bezoek Aantal Aantal be-mek Aantali Aan.taf bezoek 

4. m eïae-n hui; 6 13.'9-13 6 15;(0) 7 7.109 
5. Oo andere-ldcatie. binnenland 1 Cl 1 2.000 t -4.5ló 
6. Op andere toi<atiê,, buitenland 0 

.. 
2 ? 3 2~000 2.:638 -

7. Totaal aantal tentoonsteftinsen (4+5+6) 9 13.943 10 19.000 10 14.283 
. . - .. 

. . . . . 

Spedficati-e van bezoeken Huidige boekjaar 2020 AdivitEM:tenplan 2020- Vorise, boek.j;aar 2019 
. 

Aantal Aiwttal bezoek Aantal AmtaJ booek Aantal Aantal bezoek 

3 .. Gratis be:;roe.ke:n 17+17) X 1&.439 X 15.001 X 19.183 
. 

9. Betaalde bezoeken .x 0 )( 4.000 X 0 
~,enge bezoeten 

.. 

10. Bezoeken website tota;a1 X 73SJ~E1 'X 1 216.003 l( 582.ffi 
11. Aantal unieke bezoekers v.'li!b5ite X 271.,64() X 144.000 X 49.036 

Overige acti~teiten Huidige boekjaar 202.0 Activiteitenplan 2020 Vorise ,boeltjaar 2019 
. . . 

Aantal Aantail deel~ Aantal Aantal: deel~mer.. Aantal A,antal deetn.erne-rs 

42 
12. School!l~bmden aniviteiten (13+14"15} 

689 20 7!il n 1.72.) 

13. tt,'Q'.l'f'.!0.11 po 1~ 284 X 250 7 171 
14. \<;'Q7f\Wt VO 4 2J6 X 250 24 70f 
15" i<;mr,,an mbo/ho 19 169 X '500 -lt BS1 
16. .bare actMteiten- 173 3JID 45 0 61 3.166 

' . 
17. Totaal oven~ activiteiten (12+16) 215 ◄.496 65 750 133 4.889 

E-en uit~breide toelicltting op bO\'efl.\'ennelde prestatie: en de effecten van Corona is, te vinden in het be-..tuum-emag 

Bonants Accountancy & Advies 
lJtr~cht I 
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RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN INZAKE DE 
PREST ATIE:VERANTWOORDING 2020 

Pro Novum 
Accountants 

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Framer Framed te Amsterdam. 

O'.pdracht 

• 1 --. 

Wij hebben zoals beschreven in de opdrachtbevestiging een aantal specifieke werkzaamheden verricht 
met betrekking tot de rapportage prestatiegegevens 2020. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze 
werkzaamht3den. Een overzicht van de prestatiegegevens 2020 is opgenomen als bijlage bij de 
jaarrekenin~J en door ons gewaarmerkt. 

Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport 
weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u erop dat indien wij 
aanvullende! werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle-of beoordelingsopdracht zouden 
hebben uitgevoerd! wellicht andere onderwerpen zouden zijn geconstateerd die voor rapportering in 
aanmerking zouden zijn gekomen. 

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
NederlandsE~ Standaard 4400, 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamhE~den-met betrekking tot financië~e-informatie'. 

Het doel var, deze opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het 
verrichten Vêan die werkzaamheden die wij met Stichting Framer Framed zijn overeengekomen en het 
rapporteren over de feitelijke bevindingen. De werkzaamheden ten aanzien van dit onderzoek zijn door het 
ministerie vcin Onderwijs1 Cultuur en Wetenschap benoemd in het Accountantsprotocol Cultuursubsidies 
Instellingen 2017-2020. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de 
overeengek•:>men werkzaamheden betekent dit dat op het in het overzicht "Prestatiegegevens 2020" 
opgenomen cijfermateriaal en toelichtingen geen accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een 
beoordeling:sopdracht is uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden 
ontleend om1trent de getrouwheid van het in de prestatieverantwoording opgenomen cijfermateriaal en 
toelichtinger1 daarop. 

Het behoort niet tot onze taak om de prestatiegegevens opnieuw te meten en te onderzoeken om daarmee 
ook een uitspraak te doen over de uitkomsten van het proces. Het beoordelen van deze uitkomsten vormt 
derhalve gei9n onderdeel van onze taak. 

De prestatiegegevens zijn op basis van het Handboek Verantwoording cultuursubsidies instellingen 
2017-2020, model 111 activiteit & bereik verantwoord. 

Gelet op de eisen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt aan het rapport van 
feitelijke bevindingen kunnen wij alleen bevindingen weergegeven inzake opzet, bestaan en werking van de 
meetbare prestatiegegevens inzake het totaal aantal bezoekers, het aantal tentoonstellingen en activiteiten. 



Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden 
Wij hebben de volgende werkzaamheden verricht: 

Pro Novum 
Accountants 

1. Wij zijn nagegaan of het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van de 
prestatiegegevens is beschreven. Hierin is tevens opgenomen een beschrijving van de 
beheersingsmaatregelen! waaronder functiescheiding, om de juistheid en volledigheid van de 
prestatiegegevens te waarborgen. 

2. Wij zijn nagegaan of de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het proces zijn 
vastgelegd. 

3. Wij zijn bij deelwaarneming nagegaan of het proces en de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen 
bestaan conform de beschrijving. 

4. Wij zijn nagegaan dat alle in de verantwoording opgenomen prestatiegegevens overeenstemmen met 
de vastlegging daarvan in de desbetreffende onderdelen van de administratie. 

5. Wij zijn nagegaan dat in alle gevallen dat prestatiegegevens zijn geschat, dit in de verantwoording 
hierover is vermeld inclusief de wijze van totstandkoming van de schatting (methodologie). 

6. Wij zijn nagegaan dat in alle gevallen dat prestatiegegevens zijn geschat, de schattingen zijn bepaald 
overeenkomstig de methodologie zoals uiteengezet in de verantwoording. 

7. Wij zijn nagegaan dat de prestatiegegevens niet strijdig zijn met de financiële gegevens in de 
financiële verantwoording. 

In dit verband merken wij op wij in het kader van onze opdracht hebben kennisgenomen van de brief d.d. 
23 april 2020 waarin door het Ministerie van Onderwijs 1 Cultuur en Wetenschap de coulance maatregelen 
zijn uiteengezet en is aangegeven dat het volstaat om in de jaarverantwoording op de ontstane situatie in te 
gaan om een terugval in activiteiten- of prestatieniveau te verantwoorden. Hiervoor verwijzen wij naar de 
toelichting op de prestaties en specifiek het prestatieoverzicht op pagina 13 van het bestuursverslag en op 
pag 9 van de jaarrekening 2020. 

Beschrijving van de feitelijke bevindingen 
1. Het proces van verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van de prestatiegegevens is in 

opzet beschreven. Hierin is tevens opgenomen een beschrijving van de beheersingsmaatregelen om 
de juistheid en volledigheid van de prestatiegegevens te waarborgen. Wij hebben het bestaan van het 
proces beoordeeld en besproken met de personen die direct betrokkenen bij de totstandkoming van het 
overzicht prestatiegegevens. 

2. Wij hebben vastgesteld dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot dit proces 
zijn vastgelegd in de vorm van werkinstructies. 

3. Wij hebben vastgesteld dat het proces van verzamelen en vastleggen van de prestatiegegeven-smet 
de daarin opgenomen beheersingsmaatregelen bestaat. 
Wij hebben geconstateerd dat de vrijwilliger die op enig moment verantwoordelijk is voor de expositie 
ruimte, de aantallen bezoekers noteert op een lijst. Deze lijst wordt op dagbasis na sluitingstijd 
afgetekend door de vrijwilliger. Deze gegevens worden door de directie of een administratief 
medewerker overgenomen in een excel bestand. Vanuit dit bestand wordt de bezoekersrapportage 
·gegeneert. Vanwege de zeer beperkte openstelling vanwege de overheidsmaatregelen in de bestrijding 
van corona, i.c. gedwongen sluiting en bezoekersrestricties zijn er in het najaar 2020 geen 
waarnemingen ter plaatse gedaan. 

4. Wij hebben vastgesteld dat alle in de verantwoording opgenomen prestatiegegevens overeenstemmen 
met de vastlegging daarvan in de desbetreffende onderdelen van de administratie. 



Pro Novum 
Accountants 

5. Voor zover prestatiegegevens zijn geschat hebben wij vastgesteld. dat in verantwoording is vermeld 
hoe de schatting tot stand is gekomen. 

6. Voor zover prestatiegegevens zijn geschat hebben wij vastgesteld dat die schattingen zijn bepaald 
overeenkomstig de methodologie zoals uiteengezet in de verantwoording. 

7. Wij hebben vastgesteld dat de prestatiegegevens niet strijdig zijn met de financiële gegevens in de 
financiële verantwoording. 

Overige aspecten - Beperking in verspreidingskring en het gebruik 
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor Stichting Framer Framed en het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van de werkza heden de resultaten 
onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de rapportage niet aan and -en te verstrekken 
zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. 

Utrecht, 29 april 2021 




