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Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie

Bestuursverslag
Het bestuur van de stichting maakt gebruik van de vrijstelling van art. 2:395a lid 6 BW en
heeft geen bestuursverslag opgesteld.
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Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie

JAARREKENING 2018
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Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie

Balans per 31 december 2018
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

Vlottende activa
Vorderingen

1

2018
EUR

2017
EUR

3.237

3.237

3.237

3.237

Eigen vermogen

2

-

-

Schulden op korte termijn

3

3.237

3.237

3.237

3.237
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Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie

Staat van baten en lasten over 2018
2018
EUR

2017
EUR

4

3.604

3.933

5
5

3.394
210
-

3.237
696
-

3.604

3.933

Resultaat

-

-

Resultaatbestemming

-

-

Baten
Uit het fonds op naam "Wertheimer Fonds" bij Stichting Prins
Bernhard Cultuurfonds toegezegde bijdrage

Lasten
Accountantskosten
Bestuurskosten
Overige kosten
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018
Algemeen
Verslaggevende entiteit
Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie, (‘de stichting’),
gevestigd te Amsterdam, is een stichting en is ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 34131955.
De activiteiten van de Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie
zijn geregeld in de akte van “Schenking periodieke uitkering” d.d. 14 november 1994 en in de
akte “Aanvaarding schenking” door het Prins Bernhard Cultuurfonds d.d. 2 december 1994,
verleden door mr. H.B.H. Kraak. Deze aktes zijn eveneens van toepassing op de besteding
van het CultuurFonds op Naam “Wertheimer Fonds”.
De stichting stelt zich, met behulp van een daartoe bestemd vermogen, ten doel de
bevordering van de Nederlandse fotografie in het algemeen en steun aan oprichting en
instandhouding van een Nederlands fotomuseum, waarin zowel de professionele als de
amateuristische beoefening van de fotografie tot hun recht komt, in het bijzonder.
De stichting adviseert het Prins Bernhard Cultuurfonds over de besteding (van de
rendementen) van het CultuurFonds op Naam genaamd “Wertheimer Fonds”, zoals dat door
het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt beheerd.
Verslaggevingsperiode
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
“Organisaties zonder winststreven”.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
Algemeen
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 naar de organisatie 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
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die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een
transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking
tot het actief of de verplichting . Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het
verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke
verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en
risico’s die zich waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe
leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle
risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De
resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening
opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in
samenhang met de transactie.
Baten worden in de staat van baten en lasten 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.
De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden opgenomen voor het brutobedrag, tenzij anders vermeld.
Presentatie- en functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de
stichting.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden
en overige te betalen posten. De Wertheimer-Stichting maakt geen gebruik van afgeleide
financiële instrumenten (derivaten). In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële
instrumenten opgenomen: overige vorderingen en kortlopende schulden.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij
(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.
Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen
reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden
direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier
gewaardeerd.
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd indien de rechtspersoon
beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële
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verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de stichting het stellige voornemen heeft om het saldo
als zodanig netto of simultaan af te wikkelen. Indien sprake is van een overdracht van een
financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het
overgedragen actief en de daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van financiële instrumenten
die de stichting blootstelt aan valutarisico, rente- en kasstroomrisico, reële-waarderisico,
marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico.
Vorderingen en overlopende activa
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 effectieve-rentemethode, onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode.
Verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting
en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de stichting. Dit betreffen onder meer
de relaties tussen de stichting en haar deelnemingen, de bestuurders en de functionarissen op
sleutelposities.
Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen,
ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.
De verbonden partij van de Wertheimer-Stichting is:
- Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds, gevestigd te Amsterdam.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke
grondslag.
Opbrengstverantwoording
De baten worden verantwoord op moment van toekenning.
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Toelichting op de Balans
1.
Vlottende activa
De vordering betreft een vordering op het Prins Bernhard Cultuurfonds, inzake dekking
accountantskosten 2018.
2.
Eigen vermogen
De stichting houdt geen eigen vermogen aan.
3.
Schulden op korte termijn
De schuld betreft de nog te betalen accountantskosten 2018.

Toelichting op de Staat van Baten en lasten
4.
Baten
De baten betreffen door het Prins Bernhard Cultuurfonds toegezegde bedragen, ter dekking
van de door de stichting gemaakte kosten. De toezeggingen door het Prins Bernhard
Cultuurfonds komen ten laste van (de rendementen behaald op) het CultuurFonds op Naam
“Wertheimer Fonds”.
5.
Lasten
De bestuurskosten betreffen representatie kosten.
Bezoldiging bestuur
Het bestuur is onbezoldigd.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaats gevonden die hier gemeld dienen te
worden.

Amsterdam, 11 juli 2019

Het bestuur:
Mevrouw drs. M.H.N.G. Cornips, voorzitter
De heer drs. J.H. van Beem, secretaris/penningmeester
Mevrouw drs. A. Birnie
De heer S.G. Ophof
Mevrouw M.E. Stig
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Overige gegevens
Op de volgende pagina is de controleverklaring opgenomen.
Verder maakt het bestuur van de stichting gebruik van de vrijstelling van art. 2:395a lid 6 BW.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse Fotografie
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Wertheimer-Stichting ter bevordering van de
Nederlandse Fotografie (hierna ‘de stichting’) te Amsterdam (hierna ‘de jaarrekening')
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse
Fotografie per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2018;
2 de staat van baten en lasten over 2018; en
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige 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 Wertheimer-Stichting ter bevordering van de Nederlandse
Fotografie 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.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisatieszonder-winststreven’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het bestuur 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 het bestuur afwegen of de stichting in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
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verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting 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 stichting haar activiteiten in continuïteit 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 de 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, 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 controleinformatie 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 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
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze
controleverklaring de aandacht 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 organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
— 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.

Amstelveen, 11 juli 2019
KPMG Accountants N.V.

E. Breijer RA
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