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1. JAARREKENING



Fiep Westendorp Foundation, Amsterdam

1.1 Balans per 31 december 2020 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

Activa
Vaste activa
Financiële vaste activa 1 2.143.746 2.202.398

Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 82 15.567
Overlopende activa 1.220 1.902

1.302 17.469

Liquide middelen 194.682 66.957

2.339.730 2.286.824
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Fiep Westendorp Foundation, Amsterdam

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

Passiva
Stichtingsvermogen 2 
Overige reserve 2.226.897 2.226.897
Resultaat boekjaar 71.083 -

2.297.980 2.226.897

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten 11.839 22.185
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen 795 -
Overige schulden en overlopende passiva 3 29.116 37.742

41.750 59.927

2.339.730 2.286.824

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 18 oktober 2021 Blz. 4



Fiep Westendorp Foundation, Amsterdam

1.2 Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Beleggingsopbrengsten 4 30.955 20.382
Netto-omzet 5 110 90
Resultaat deelnemingen 6 175.581 20.955

Brutowinst 175.691 21.045

206.646 41.427

Lasten
Projectkosten 7 105.078 214.987
Lonen -3.582 -
Sociale lasten en pensioenlasten 3.753 -
Overige personeelskosten 252 -
Huisvestingskosten 4.150 4.488
Verkoopkosten 151 380
Kantoorkosten 1.452 1.399
Algemene kosten 24.073 22.058

Totaal van som der kosten 135.327 243.312

Totaal van bedrijfsresultaat 71.319 -201.885
Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 56 170
Rentelasten en soortgelijke kosten -292 -219

Financiële baten en lasten -236 -49

Totaal van netto resultaat 71.083 -201.934

Resultaatbestemming
Overige reserve - -201.934
Onverdeeld resultaat 71.083 -

71.083 -201.934

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 18 oktober 2021 Blz. 5



Fiep Westendorp Foundation, Amsterdam

1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Fiep Westendorp Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Johannes Vermeerplein 5, 1071 DV te
Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41213495.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Fiep Westendorp Foundation bestaan voornamelijk uit: het steunen van projecten
gericht op kinderen die het om wat voor redenen moeilijk hebben. Daarnaast ondersteunt de stichting jonge
illustratoren door middel van het 2-jaarlijks uitreiken van Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Gezien de rechtsvorm en het ontbreken van ondernemingsactiviteiten valt de jaarrekening van de stichting
niet onder de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is
opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. 
De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht
kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen,
wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Effecten (aandelen) worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.
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Fiep Westendorp Foundation, Amsterdam

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Baten

Hieronder wordt verstaan alle van derden onherroepelijke verkregen gelden en beleggingsresultaten,
voorzover deze betrekking hebben op periode eindigend binnen het verslagjaar.

Algemene beheerskosten

Onder algemeen beheerkosten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen, en die niet direct
aan de projecten zijn toe te rekenen.
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Fiep Westendorp Foundation, Amsterdam

1.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020

Vaste activa

31-12-2020 31-12-2019
€ €

1  Financiële vaste activa
Overige deelnemingen 2.132.516 1.956.935
Overige effecten 11.230 245.463

2.143.746 2.202.398

2020 2019
€ €

Deelneming Stichting Administratiekantoor Fiep Amsterdam
Stand per 1 januari
Historische verkrijgingswaarde 2.316.160 2.316.160
Saldo herwaarderingen -359.225 -380.180

Boekwaarde per 1 januari 1.956.935 1.935.980

Mutaties
Resultaat boekjaar 175.581 20.955

Stand per 31 december
Historische verkrijgingswaarde 2.316.160 2.316.160
Saldo herwaarderingen -183.644 -359.225

Boekwaarde per 31 december 2.132.516 1.956.935

Stichting Fiep Westendorp Foundation heeft 100% van de certificaten in de Stichting Administratiekantoor
Fiep Amsterdam, gevestigd te Amsterdam. Deze stichting heeft een 100% belang in Fiep Amsterdam BV,
gevestigd te Amsterdam.
Het geplaatste aandelenkapitaal van Fiep Amsterdam BV bestaat uit 1.670 aandelen a € 200 nominaal. De
waarderingsgrondslag is historische verkrijgingswaarde of lagere netto vermogenswaarde. 
De historische verkrijgingswaarde is € 2.316.160. De huidige netto vermogenswaarde is lager.
De stichting heeft niet de bevoegdheid om over het vermogen en/of resultaat te beschikken.
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Fiep Westendorp Foundation, Amsterdam

2  Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Overige re-
serve

Resultaat
boekjaar

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2020 2.226.897 - 2.226.897
Resultaat boekjaar - 71.083 71.083

Stand per 31 december 2020 2.226.897 71.083 2.297.980
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Fiep Westendorp Foundation, Amsterdam

1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

2020 2019
€ €

4  Beleggingsopbrengsten
Financiële baten 30.955 20.382

Financiële baten
(On)gerealiseerde koersresultaten effecten 30.701 20.935
Dividendopbrengsten 2.218 853
Rente obligaties 253 2.072
Bankkosten effecten -2.217 -3.478

30.955 20.382

5  Netto-omzet
Ontvangen donaties 110 90

6  Resultaat deelnemingen
Mutatie netto vermogenswaarde Stichting Administratiekantoor Fiep
Amsterdam BV 175.581 20.955

7  Projectkosten
Projectkosten 105.078 214.987

Uitsplitsing projectkosten
Subsidies - 13.350
Donaties (incl vrijval toegezegde donatie) 3.103 126.490
Stimuleringsprijs 30.069 55.147
Leerstoel 21.068 20.000
Fiepdag - -
Illustratie Ambassade 50.838 -

- -

Totaal 105.078 214.987
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