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Aan de bestuurders van
Vereniging Platform BK
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam

Behandeld door G.H.I. van Oudheusden
Kenmerk 437773
Datum 11 mei 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot Vereniging Platform BK.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de vereniging, waarin begrepen de balans met
een totale waarde van de activa van € 56.3119 (2020: € 23.158) en de staat van baten en lasten sluitende met 
een resultaat van € -164 (2020: € 2.491) samengesteld.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Vereniging Platform BK te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u 
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten 
en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht 
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze 
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in het Reglement Beroepsuitoefening Register Belastingadviseurs (RB).

G.H.I. van Oudheusden
Delphi Financial Services
L. Zijlplein 92
1067 JS  Amsterdam
T 020-6882219
RB lidmaatschapsnr: 26217
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Vereniging Platform BK

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

VLOTTENDE ACTIVA

 
Vorderingen 780 2.520

780 2.520

Liquide middelen 55.539 20.638

56.319 23.158

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Overige reserves 22.994 23.158

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 0 0
Vooruit ontvangen bedragen 33.325 0
Overige schulden 0 0

33.325 0

  
   

56.319 23.158
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

2021 2020
  

Inkomsten

Contributies 37.572 28.999
SoCu bijdrage 16.680 0
Thuiskopievergoeding 19.500 0
Donaties 27.614 0
Ontvangen subsidies 15.833 47.430
Overige inkomsten 125 2.098

117.324 78.527

Project kosten 54.211 35.154
Doorbetaalde thuiskopievergoeding 17.100 0

Marge ter dekking bedrijfskosten 46.013 43.373

Algemene kosten

Huisvestingskosten 3.787 3.494
Personeelskosten 34.815 31.290
Overhead kosten 7.575 6.098
Overige bedrijfskosten 0 0

Totaal kosten 46.177  40.882

Exploitatiesaldo -164  2.491
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
Vereniging Platform Beeldende Kunst (Vereniging Platform BK) is in 2012 opgericht en is gevestigd aan de 
da Costakade 158, 1053 XC Amsterdam. En is geregistreerd onder KvK-nummer 54126916.

Verening Platform BK heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder 
RSIN 8511.77.281

Activiteiten
De vereniging is er voor iedereen die is begaan met de beeldende kunst in Nederland.
Platform BK vertegenwoordigt kunstenaars, curatoren, ontwerpers, critici en anderen die in de kunstsector 
werken of deze een warm hart toedragen. 
De vereniging voert actie voor een beter kunstbeleid en doen onderzoek naar de rol van kunst in de 
samenleving en zetten zich in voor een eerlijk honorarium voor kunstenaars en curatoren.

Jaarrekeningregime
Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven opgesteld.

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover ze 
op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale 
waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de 
kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig 
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.
 
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije 
beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.
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Bestemmingsreserve
Afgezonderd vermogen omdat de besteding ervan beperkt is wordt als bestemmingsreserve
gepresenteerd indien de beperking door derden is aangebracht.

Kortlopende schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld 
afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of
transactiekosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Inkomsten
Dit is de opbrengst van de levering van goederen en diensten van de vereniging, en inkomsten uit subsidies en 
overige vergoedingen onder aftrek van kortingen dergelijke. 

Bedrijfskosten
De bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Belastingen
Platform BK is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 
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Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden verwerkt in 
het jaar waarop zij betrekking hebben. Daarbij wordt voorzichtigheid betracht overeenkomstig de grondslagen 
die gelden voor het opnemen van activa en passiva (zoals eerder vermeld). Baten en lasten uit voorgaande 
jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

2021 2020
Vorderingen
Debiteuren 780 2.520

De vorderingen bestaan uit nog te ontvangen contributiebijdragen van leden.

Eigen vermogen
Overige reserve

Stand 1 januari 23.158 20.667

Resultaat boekjaar -164 2.491

Stand vermogen op 31 december 22.994 23.158

Toelichting op het Eigen Vermogen:

Algemene en overige reserves:
Hieronder worden reserves gepresenteerd die zijn gevormd door de exploitatie overschotten en tekorten
uit het verleden. Het jaarlijkse resultaat wordt hieraan toegevoegd.
De vereniging heeft op dit moment geen zogenaamde bestemmingsreserves, eventueel ontvangen (project) 
subsidies worden voor het betreffende project gebruikt, voor eventuele overschotten zal een bestemmings- 
reserve worden gevormd en die gelden zullen in een volgend jaar worden aangewend voor het project. 
De bij het einde van het project ontstane overschot of tekort wordt toegevoegd aan de overige reserve.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

 2021 2020

Algemene kosten

Huisvestingskosten
Huur 2.099 2.138
Service kosten 1.688 1.356

3.787 3.494

Personeelskosten
Ingehuurd personeel 34.815 31.290

  
Overhead kosten
Inrichting 0 0
Ledencampagne 1.676 2.732
Eten en drinken 1.159 1.141
Reiskosten declaraties 35 75
Internetkosten 388 361
Kantoorkosten 3.062 1.766
Accountants-, Advieskosten 145 0
Computerkosten 186 0
Abonnementen 23 23
Partnerschap CC 324 0
Verzekeringen 307 0
Overig 270 0

7.575 6.098
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OVERIGE GEGEVENS

Voorstel resultaatbestemming
Het bestuur stelt voor om het resultaat te bestemmen op de wijze zoals benoemd onder de staat van baten en
lasten op pagina 4. Vooruitlopend op de vaststelling is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
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