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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (na resultaatbestemming) 

bedragen in EUR toelichting 31-12-2021 31-12-2020 

ACTIVA 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 1. 499 1.371 

Vlottende activa 
Vorderingen 2. 84.397 36.266 
Liquide middelen 3. 287.329 139.026 

371.726 175.292 

totaal ACTIVA 372.225 176.663 

PASSIVA toelichting 31-12-2021 31-12-2020 

Eigen vermogen 
Algemene reserve 4. 4.556 3.839 
Bestemmingsreserves 5. 178.500 3.500 

183.056 7.339 

Kortlopende schulden 6. 189.169 169.324 

totaal PASSIVA 372.225 176.663 
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CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021 

bedragen in EUR toelichting 2021 2021 2020 
werkelijk begroot werkelijk 

BATEN 

Eigen inkomsten 
Overige publieksinkomsten 7. 33.825 5.755 20.128 
Totaal publieksinkomsten 33.825 5.755 20.128 
Overige directe inkomsten 
Sponsorinkomsten 0 20.000 0 
Vergoedingen co-producent 8. 92.966 33.000 46.242 

Overige directe inkomsten 9. 37.556 40.000 21.553 
Totaal overige directe inkomsten 130.522 93.000 67.795 
Totaal directe inkomsten 164.347 98.755 87.923 

Indirecte opbrengsten 0 8.000 0 

Bijdragen uit private middelen 
Bijdragen particulieren inclusief vrienden 9.431 13.000 8.843 
Bijdragen van bedrijven 1.462 0 0 
Bijdragen van private fondsen 10. 5.000 50.000 0 
Bijdragen van goede doelen loterijen 11. 0 35.000 5.000 
Totaal bijdragen uit private middelen 15.893 98.000 13.843 

Totaal eigen inkomsten 180.240 204.755 101.766 

Subsidies 
Structureel OCW 12. 787.310 730.000 255.278 
Structureel gemeente -ABIS 0 325.000 0 
Structurele publieke subsidie AFK 330.526 0 42.437 
Incidentele publieke subsidies 13. 187.258 34.750 140.962 
Totaal subsidies 1.305.094 1.089.750 438.677 

TOTALE BATEN 1.485.334 1.294.505 540.443 
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bedragen in EUR toelichting 2021 2021 2020 
werkelijk begroot werkelijk 

LASTEN 

Beheerlasten 
Materiële lasten 14. 96.378 95.400 85.583 
Personeelskosten 15. 112.951 172.700 47.015 
Totaal beheerlasten 209.329 268.100 132.598 

Activiteiten lasten 
Materiële lasten 16. 538.448 475.800 123.470 
Personeelskosten 17. 560.103 530.605 276.625 
Totaal activiteitenlasten 1.098.551 1.006.405 400.095 

TOTALE LASTEN 1.307.880 1.274.505 532.693 

SALDO uit gewone bedrijfsvoering 177.454 20.000 7.750 

Rentebaten en rentelasten 18. -1.737 0 0 

RESULTAAT 175.717 20.000 7.750 

Resultaatbestemming: 
Toevoeging continuïteitsreserve 100.000 0 
Toevoeging bestemmingsreserve Covid 20.000 3.500 
Toevoeging bestemmingsreserve personeel 55.000 0 
Toevoeging algemene reserve 717 4.250 
Totaal 175.717 7.750 
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TOELICHTING ALGEMEEN 

Bedrijfsgegevens 
Stichting Framer 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 exposities 
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 
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
contin uïteitsveronderstelling. 

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 resultaat 
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 individueie 
beoordelingen van de vorderingen. 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, 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. 

/1 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (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 

auto-
matisering 

9.335 
-7.964 
1.371 

0 
-5.024 

-872 
5.024 
-872 

4.311 
-3.812 

499 

20% 

31-12-2021 31-12-2020 
2. Vorderingen 
Debiteuren 
Omzetbelasting 
Loonbelasting 
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. 
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10.046 
13.017 
8.717 

43.000 
9.617 

84.397 

380 
286.937 

12 
287.329 

8.416 
0 
0 

25.000 
2.850 

36.266 

350 
138.522 

154 
139.026 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 {bedragen in EUR) 

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020 

4. Algemene reserve 
Algemene reserve per 1 januari 3.839 -411 
Resultaat boekjaar 717 4.250 

4.556 3.839 

5. Bestemmingsreserves 
Continuïteitsreserve 
Stand per 1 januari 0 0 
Toevoeging 100.000 0 

100.000 0 

Covid 
Stand per 1 januari 3.500 0 
Toevoeging 20.000 3.500 

23.500 3.500 

Personeel 
Stand per 1 januari 0 0 
Toevoeging 55.000 0 

55.000 0 

totaal bestemmingsreserves 178.500 3.500 

Er is besloten een continuiteitsreserve op te bouwen zodat de organisatie beter in staat is zich in 
onvoorziene situaties staande te houden. Framer Framed is dit jaar in staat 10% van de begroting te 
reserveren voor de opbouw hiervan. Daarnaast is€ 20.000 aan de Covid bestemmingsreserve 
toegevoegd. Gestreefd wordt deze subsidieperiode een continuïteitsreserve op te bouwen waarmee 
personeel en vaste lasten drie maanden kunnen worden doorbetaald. 

Er is daarnaast een bestemmingsreserve Personeel gevormd ten behoeve van pensioencompensatie van 
vier medewerkers van Framer Framed voor de periode 2017-2020. Het betreft de medewerkers die in de 
periode 2017-2020 werkzaam waren voor Framer Framed en die dat nu nog steeds zijn. In de periode 
2017-2020 was er geen pensioenvoorziening. In het kader van goed werkgeverschap/ implementatie 
Fair Practice Code is besloten voor de compensatie hiervan een reserve te vormen. 

Bonants Accountancy & Advies /Î 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (bedragen in EUR) 

PASSIVA 

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

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

31-12-2021 31-12-2020 

108.483 65.033 
0 2.191 

56.510 81.500 
24.176 20.600 

189.169 169.324 

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 2021-2024 AFK 
Subsidietoekenning· 2021-2024 OCW, per jaar 
Subsidietoekenning 2022-2023 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

Gebeurtenissen na balansdatum 

1.300.000 
787.310 
226.613 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op deze jaarrekening. 
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TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021 (bedragen in EUR) 

BATEN 2021 2021 2020 
realisatie begroot realisatie 

7. Overige publieksinkomsten 
Inkomsten tentoonstellingen 0 0 843 
Inkomsten educatie 13.361 0 8.153 
Inkomsten talentontwikkeling 20.000 0 10.805 
Inkomsten bar 441 0 0 
Overige publieksinkomsten 23 5.755 327 

33.825 5.755 20.128 

8. Vergoedingen co-producent 
Vergoeding co-producent BMP 35.000 0 14.900 
Vergoedingen overige co-producenten 57.966 33.000 31.342 

92.966 33.000 46.242 

9. Overige directe inkomsten 
Verhuur congres/ tentoonstellingsruimte 20.374 0 11.238 
Inkomsten partners buurtactiviteiten 5.575 0 1.750 
Inkomsten verkoop winkel 4.837 0 0 
1 nkomsten opdrachten / advies 5.000 0 0 
Overige directe inkomsten 1.770 40.000 8.565 

37.556 40.000 21.553 

10. Bijdragen van private fondsen 
Outset 5.000 0 

5.000 50.000 0 

11. Bijdragen van goede doelen loterijen 
Bank Giro Loterij Fonds 0 35.000 5.000 

Bonants Accountancy & /.\uv1E:s / 
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TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021 (bedragen in EUR) 

BATEN 2021 2021 2020 
realisatie begroot realisatie 

12. Subsidie OCW 
Structurele subsidie OCW 787.310 730.000 223.578 
Additionele subsidie OCW 0 0 31.700 

787.310 730.000 255.278 

13. Incidentele publieke subsidies 
Incidentele subsidie OCW RAOCCC 26.500 0 
Incidentele subsidie AFK 32.000 50.000 
Fonds Cultuur Participatie 9.500 68.000 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 100.000 0 
Mondriaan Fonds 0 2.962 
Amsterdam Stadsdeel Noord 6.500 20.000 
Amsterdam Stadsdeel Oost 8.000 0 
Dutch Culture 3.000 0 
Platform ACCT 1.758 0 

187.258 34.750 140.962 

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. 
Framer Framed ontving in de periode 2019-2021 een tweejarensubsidie van€ 80.000 het Fonds 
Cultuurparticipatie (regeling Meemaakpodia), die voor specifieke workshops, educatie- en 
buurtactiviteiten en het huisvesten en faciliteren van verschillende communities kon worden aangewend. 
Daarnaast was er een aanvullende subsidie van€ 100.000 toegekend door het Fonds voor de Creatieve 
Industrie (Call for Exceptional Presentations) voor de Court for lntergenerational Climate Crimes (CICC), 
die werd ingezet ten behoeve van de kunstenaars, ontwerpers, architecten en installatiekosten van de 
tentoonstelling. 

Framer Framed heeft in 2021 aanvullende subsidie ontvangen op grond van de 'Regeling aanvullende 
ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19' (RAOCCC) ter waarde van€ 26.500. Dit bedrag 
is volledig ten goede gekomen aan honoraria kunstenaars. Op deze post is een overbesteding van 50% 
ten opzichte van de oorspronkelijke jaarbegroting. Om de beroepspraktijk van kunstenaars - juist in deze 
corona periode - te ondersteunen zijn extra werken in opdracht aanbesteed. 

Bonants Accountancy & Advies 
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TOELICHTING OP DE CATEGORIALE EXPLOITATIEREKENING OVER 2021 (bedragen in EUR) 

LASTEN 2021 2021 2020 
realisatie begroot realisatie 

14. Beheerlasten materieel 
Huisvesting 27.743 34.900 26.373 
Kantoorkosten 67.762 57.500 58.337 
Afschrijvingen 873 3.000 873 

96.378 95.400 85.583 

15. Beheerlasten personeel 
Salarissen 112.191 167.700 0 
Honoraria 760 5.000 44.585 
Overige personeelskosten beheer 0 0 2.430 

112.951 172.700 47.015 

16. Activiteitenlasten materieel 
Randvoorwaarden exposities 135.070 86.700 0 
Huur expositieruimte 0 0 1.859 
1 nsta llatie exposities 218.856 192.000 29.291 
Reis- en verblijfskosten kunstenaars 19.959 20.000 3.951 
Publiciteit 77.627 86.100 31.832 
Publieksprogrammering 30.547 49.000 14.886 
Talentontwikkeling en educatie 48.804 42.000 0 
Overige activiteitenlasten 7.585 0 41.651 

538.448 475.800 123.470 

17. Activiteitenlasten personeel 
Personeelskosten organisatie 396.196 391.005 174.581 
Personeelskosten expositie 0 0 37.273 
Personeelskosten educatie 76.397 73.400 64.771 
Personeelskosten buurtprogrammering 66.976 66.200 0 
Overige personeelskosten activiteiten 20.534 0 0 

560.103 530.605 276.625 

18. Rentebaten en rentelasten 
Rentelasten 1.737 0 0 

Bonants Accountancy & i'_;:!Yiés 
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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 2021 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 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 2021 en van het resultaat over 2021 
in overeenstemming met het Handboek verantwoording cultuursubsidies 
Instellingen subsidieperiode 2021-2024; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2021 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regel-
geving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in de subsidiebeschikking 
en in de relevante wet- en regelgeving zoals uitgewerkt in paragraaf 2.3 van 
het Accountantsprotocol cultuursubsidies instellingen 2021-2024. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. de exploitatierekening over 2021 ; 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 2021-2024 en de Regeling Controleprotocol WNT. 
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-m ai! bonants@bonantsaccountancy.nl 

www.bonantsaccountancy.nl 

KvK nummer 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. 



Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

Pro Novum 
Accountants 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 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. 

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 schriftelijk~ toest~mming 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 materiële afwijkingen bevat. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van het Handboek verantwoording cultuursubsidies Instellingen 

2021-2024 is vereist. 

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 het Accountantsprotocol 
cultuursubsidies Instellingen 2021-2024 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 het Handboek verantwoording cultuursubsidies 
Instellingen 2021-2024. 



Pro Novum 
Accountants 

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 2021-2024 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 
de subsidiebeschikking en in de relevante wet- en regelgeving zoals uitgewerkt in paragraaf 2.3. van het 
Accountantsprotocol cultuursubsidies Instellingen 2021-2024. 

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 realistische 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 2021-2024, de Regeling WNT, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. 



Onze controle bestond onder andere uit: 

Pro Novum 
Accountants 

• 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 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 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 reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren z~~gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. / 

Utrecht, 31 maart 2022 Bonants 

P.A.J.M. 

             

            



Prestatiegegevens 2021 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 

Verantwoordingsjaar 
Statutaire naam organisatie 

KVK-nummer organisatie 

Presentaties on locatie 
Tiideliike oresentaties op locatie 

Waarvan: 
Betaalde bezoeken oo locatie 
Gratis bezoeken oo locatie {1-2) 

Presentaties online 
Tiideliike oresentaties online 

Waarvan: 
Betaalde bezoeken online 
Gratis bezoeken online r 4-5) 

Totaal oresentaties (1+4) 

Schoolc:iebonden activiteiten 
Schoolaebonden activiteiten oo locatie 
Schoolaebonden activiteiten online 

• Totaal schoolaebonden activiteiten f8+9J 

Overic:ie activiteiten 
Overiae activiteiten oo locatie 
Overiae activiteiten online 

Totaal overige activiteiten (11+12} 

Totaal activiteiten f10+13J 

2021 
Stichting Framer Framed 

1--------,--------------11 51823039 

aantal aantal 
bezoeken 

9 19.670 

0 
19670 

13 4.669 

0 
4669 

22 24339 

54 749 
0 0 

54 749 

174 2.477 
42 6.693 

216 9170 

270 9919 
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Werkzame personen 

Beleidsinformatiemodel - Werkzame personen 

Status 

Verantwoordingsjaar 
Statutaire naam organisatie 

KVK-nummer organisatie 

Werkzame ersonen 
1 Uren werkweek fte in uur 
2 Werknemers in vaste dienst onbe in fte 
3 Werknemers in tïd e dienst b in fte 
4 In rde zelfsta en/freelancers in uur 
5 0 werkzame onen in fte 

Vo edi 

2021 
Stichting Framer Framed 

51823039 1 

aantal fte uren 
40,00 

2 2,00 
10 6,35 
0 0,00 
0 0,00 

6 _ __.. _ _._~------------------------------t-----------' 13 8,71 
7 .___...__~'-'---'-......;..c---------------..,___ _____ __._ _____ ..a,_.... 26 2,10 

Toelichting op tabel Werkzame personen 
Tarieven ZZP-ers 

€ 135.243,00 
€ 315.855,00 
( 

€ 
( 8.988,00 

In het door het ministerie van OCW uitgegeven Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2021-2024, wordt 
instellingen gevraagd via een tabel inzicht te geven in de uurlonen van alle personen die werkzaamheden hebben verricht 
voor hun organisatie in het te verantwoorden kalenderjaar: werknemers, zelfstandigen/freelancers, overige betaalde 
krachten, stagiair(e)s en vrijwilligers. De Zaak Nu heeft eerder een reactie op gegeven richtin het ministerie van OCW, 
deze is te vinden in het Bestuursverslag onder het kopje 'ZZP'. 
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