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Het bestuur van
Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst
Amsterdam

Amsterdam,

Geachte bestuurders,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekeningen van de stichting
brengen wij hiermee rapport uit inzake de jaarrekening 2021. De jaarrekening is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met het
bestuursverslag opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken 2021. De
aanvullende specificaties zijn ter informatie aan u als bijlage bij het accountantsrapport opgenomen,
maar vormen geen onderdeel van de jaarstukken.

1 De samenstellingswerkzaamheden zijn nog niet geheel
afgerond

De samenstellingsopdracht volgens Standaard 4410 is nog niet afgerond. Daarom ontbreekt een
samenstellingsverklaring. Deze rapportage is een concept ten behoeve van bespreking; veranderingen
zijn derhalve nog mogelijk.



Jaarstukken



Bestuursverslag
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de cultuur in Nederland in de ruimste zin des woords,
meer in het bijzonder de bevordering van kunst. De stichting doet dit door middel van het uitreiken
van een prijs, één keer in de twee jaar, als erkenning en aanmoediging van een toptalent in de kunsten
in Nederland. De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst bestaat uit een geldbedrag van € 50.000 en
€ 50.000 voor de bekostiging van de publicatie van een boek en/of de organisatie van een
tentoonstelling in de breedste zin van het woord, alsmede een trofee.

Het bestuur heeft de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst voor het jaar 2022 besproken. De "call-for-
nominations" is in juni 2021 uitgezet. De definitieve keuze van de jury is in mei 2022 bekend
gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op 29 september 2022.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:
� C.L. de Carvalho-Heineken, voorzitter
� R.H. Meppelink, secretaris
� P.A. Akkerman, penningmeester `
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Balans per 31 december 2021
(na bestemming batig saldo)

A  c  t  i  v  a

2021

€ €

2020

€ €

Vaste activa
Materiële vaste activa 66.815 72.625

Vlottende activa
Vorderingen 2.539.655 2.431.817

Totaal van activa 2.606.470 2.504.442

P  a  s  s  i  v  a

Stichtingskapitaal
Vrij besteedbaar vermogen 2.422.262 2.410.291

Kortlopende schulden 184.208 94.151

Totaal van passiva 2.606.470 2.504.442
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Staat van baten en lasten over 2021

2021

€

2020

€

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 5.810 5.810
Huisvestigingslasten 5.173 4.289
Algemene lasten - 3.691
Lasten prijsuitreiking en jurering 10.267 101.570
Prijzengeld 100.000 -

Totaal van lasten 121.250 115.360
Financiële baten en lasten 133.221 134.405

Totaal van resultaat 11.971 19.045
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst is opgericht op 3 december 1979 bij notariële akte en is
statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel
onder nummer: 41200492.

Het adres van Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst is Tweede Weteringplantsoen  5, 1017 ZD
Amsterdam.

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Kleine organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgemaakt op ........................

Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft en vanwege specifieke werkzaamheden niet in
concurrentie treedt met soortgelijke ondernemingen, is zij niet onderworpen aan
vennootschapsbelasting.

Doelstellingen van de stichting
Voor de doelstelling van de stichting wordt verwezen naar het bestuursverslag.

Begroting
In de staat van baten en lasten is geen begroting opgenomen omdat dit niet als stuurinstrument wordt
gebruikt voor de beheersing van de activiteiten.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen
uitsluitend indien en voor zover:
— een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd

vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
— het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te

wikkelen.
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Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen,
effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.

De stichting heeft geen derivaten.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa in eigen gebruik

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De materiële vaste activa worden als volgt lineair afgeschreven op basis van de geschatte
economische levensduur rekening houdend met de restwaarde.

Vorderingen
De vorderingen onder de vlottende activa opgenomen, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen
de reële waarde plus transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs
minus een eventuele benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden
na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden is
dit meestal de nominale waarde.

Baten

Rente

Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt. Hierbij wordt rekening
gehouden met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.
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Lasten

Algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbestand
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers in dienst (2020: nihil).

Pagina 8

Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst, Amsterdam

Concept, 28-6-2022 Geen accountantscontrole toegepast



Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, ........................

Bestuur:

C.L. de Carvalho-Heineken P.A. Akkerman

R.H. Meppelink

Pagina 9

Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst, Amsterdam

Concept, 28-6-2022 Geen accountantscontrole toegepast



Specificaties van posten op de balans

Materiële vaste activa
2021

€

2020

€

Panden 66.815 72.625

Panden

€

Boekwaarde per 1 januari 2021 72.625
Afschrijvingen (5.810)

Boekwaarde per 31 december 2021 66.815

Aanschaffingswaarde 232.403
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen (165.588)

Boekwaarde per 31 december 2021 66.815

Afschrijvingspercentages

Panden  2,5%

Dit betreft het appartementsrecht 's Gravelandseveer 10-lll te Amsterdam. De woning is verzekerd via
de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex.

2021

€

2020

€

Vorderingen
Rekening-courant Stichting Alfred Heineken Fondsen 2.535.447 2.405.094
Overige vorderingen en overlopende activa 4.208 26.723

2.539.655 2.431.817
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2021

€

2020

€

Rekening-courant Stichting Alfred Heineken
Fondsen

Rekening-courant Stichting Alfred Heineken Fondsen 2.535.447 2.405.094

Met de Stichting Alfred Heineken Fondsen is een rentevergoeding van 5,5% per jaar overeengekomen.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 4.208 26.723

Overlopende activa

Vordering ex-werknemer 4.208 26.723

Stichtingskapitaal

Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 2.410.291 2.391.246
Uit resultaat bestemmingsvoorstel 11.971 19.045

Stand per 31 december 2.422.262 2.410.291

Kortlopende schulden
Schulden ter zake van belastingen en premies van sociale
verzekeringen 4.208 4.151
Overlopende passiva 180.000 90.000

184.208 94.151

Schulden ter zake van belastingen en premies
van sociale verzekeringen

Schulden ter zake van loonbelasting 4.208 4.151

Overlopende passiva

Nog te betalen prijzengeld 180.000 90.000
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Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen
verplichtingen

De Stichting is met een ex-werknemer overeengekomen dat deze, tot aan het moment van overlijden
dan wel eerder vertrek, vrij van huur mag blijven wonen in het appartement 's Gravelandseveer 10-III
te Amsterdam dat eigendom is van de Stichting. De economische huurwaarde van het appartement
bedraagt € 24.000 per jaar (exclusief servicekosten).
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Specificaties van posten op de staat van baten en
lasten

Overige lasten
2021

€

2020

€

Huisvestigingslasten

Bijdrage Vereniging van Eigenaren 5.173 4.289

Algemene lasten

Betalingsverzuimboete en belastingrente loonheffing - 3.691

Financiële baten en lasten
Dit betreft interest over de rekening-courant vordering met Stichting Alfred Heineken Fondsen. Er is
een rentevergoeding van 5,5% (2020: idem) per jaar overeengekomen.
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