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Balans 
 
  
  30-09-2022 30-09-2021* 
  EUR EUR 
    
Vaste activa    
Materiële vaste activa (kunst) 1 1.639.865 1.575.705 
    
Vlottende activa    
Liquide middelen 2 111.982 101.249 
Vooruitbetaalde verzekeringskosten  2.486 3.225 
  

  

  1.754.333 1.680.179  
 

  

    
    
Stichtingsvermogen 3 1.654.333 1.580.179 
    
Vlottende passiva    
Overlopende passiva 4 100,000 100,000 
  

  

  1.754.333 1.680.179 

  
  

 
 
*aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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Staat van baten en lasten  
Over de periode 1 oktober tot en met 30 september 

  2021/2022 2020/2021* 
  EUR EUR 
    
Baten    
Baten 5 100.500 60.750 
  

  

Totaal baten  100.500 60.750 
  

  

    
Lasten    
Algemene kosten 6 26.346 13.976 
  

  

Totaal lasten  26.346 13.976 
  

  

    
Resultaat (beschikbaar voor aankopen)  74.154 46.774 
  

  

    

 
*aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021/2022 

Algemeen 

Verslaggevende entiteit 
Stichting Kunstcollectie KPMG (‘de Stichting’) is gevestigd te Laan van Langerhuize 1, 
1186 DS Amstelveen met KvK-nummer: 41216916 en fiscaal nummer 805961343.  
De Stichting heeft volgens haar statuten ten doel: 

— het uitbreiden, instandhouden en in eigendom verkrijgen van de kunstcollectie van 
KPMG N.V. of een aan KPMG N.V. gelieerde vennootschap; 

— het verlenen van financiële steun aan derden voor de verwezenlijking van de doelen 
zoals hiervoor omschreven; 

— het verrichten van hetgeen met voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. 

De Stichting beoogt niet winst te maken. 

Website 
De Stichting heeft een website als onderdeel van de KPMG website: 
https://home.kpmg/nl/nl/home/over-ons/onze-maatschappelijke-impact/stichting-
kunstcollectie-kpmg.html 
Hierop staat o.a. te lezen: 

In 2006 zijn de kunsteigendommen van KPMG ondergebracht in de Stichting 
Kunstcollectie KPMG. De Stichting Kunstcollectie KPMG heeft als doel: een creatieve, 
stimulerende en prettige werkomgeving creëren voor de medewerkers van KPMG.  
En daarnaast een (bescheiden) maatschappelijke bijdrage leveren aan (jonge) 
kunstenaars en de culturele sector. Juist om die reden bestaat onze voorkeur eruit om 
werken aan te kopen van jonge kunstenaars die we kunnen blijven volgen in hun 
ontwikkeling. Het is niet onze intentie om een ‘museale collectie’ te verzamelen; daar 
dient een museum voor. Tegelijkertijd vormt de kunst een communicatiemiddel door 
niet alleen kunstwerken in de openbare ruimtes van de KPMG-kantoren op te hangen, 
maar ook door het in bruikleen geven van onze collectie. 

De belangrijkste uitgangspunten voor het aankopen van kunst zijn: hedendaagse, 
jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met Nederland hebben. Het werk 
moet passen bij de kernwaarden van KPMG: kleurrijk (diversiteit), professioneel, 
gedreven en mensgericht. Kwaliteit van werk, in relatie tot onze criteria, is leidend.  
Ook verschillende kunstvormen behoren in de collectie zoals fotografie, grafiek, 
olieverf, videokunst etc. 

 

https://home.kpmg/nl/nl/home/over-ons/onze-maatschappelijke-impact/stichting-kunstcollectie-kpmg.html
https://home.kpmg/nl/nl/home/over-ons/onze-maatschappelijke-impact/stichting-kunstcollectie-kpmg.html
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Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar vanaf 1 oktober 2021 en dat is 
geëindigd op balansdatum 30 september 2022. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar 
van KPMG N.V. 

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld volgens de door het bestuur van de Stichting gekozen en 
beschreven grondslagen.  

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling  
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in 
de verdere grondslagen. 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen naar de onderneming 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 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 als een transactie 
(met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering 
in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 
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. 
Een actief en een verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt over een 
deugdelijk juridisch instrument om het actief en de verplichting gesaldeerd af te wikkelen 
en de onderneming het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of 
simultaan af te wikkelen. 
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 opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben.  
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De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van 
de stichting.  

Materiële vaste activa  
De kunstcollectie wordt gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingen. Er vindt geen afschrijving plaats op de kunstcollectie.  
Het bestuur beoordeelt jaarlijks of taxatie noodzakelijk of wenselijk is, rekening houdend 
met de voorwaarden van de verzekeringspolis. De taxatiewaarde en de laatste 
taxatiedatum wordt toegelicht in de jaarrekening. 

Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen 
niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering. 

Eigen vermogen 
Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als 
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen.  
Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als 
een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, 
baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de staat van 
baten en lasten verantwoord als kosten of opbrengsten.  
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1 Materiële vaste activa 
 
  30-09-2022 30-09-2021 
  EUR EUR 
    
Kunstcollectie  1.639.865 1.575.705 
  

  

 
 
  Kunstcollectie 
  EUR 
   
Stand per 1 oktober 2021   
Aanschaffingswaarde  1.575.705 
Boekwaarde per 1 oktober 2021  1.575.705 
  

 

Mutaties   
Aankoop kunstwerken  64.160 
  

 

Saldo mutaties  64.160 
  

 

   
Stand per 30 september 2022   
Aanschaffingswaarde  1.639.865 
  

 

Boekwaarde per 30 september 2022  1.639.865 
  

 

De Stichting heeft in 2021/2022 [34] werken (2020/2021: 54 werken) aangekocht voor 
een gemiddelde waarde van EUR 1.887 per werk (2020/2021: EUR 905 per werk). Voor 
een overzicht van de werken en kunstenaars wordt verwezen naar het bestuursverslag 
2021/2022 op de website van de Stichting KPMG Kunstcollectie. 
De collectie is in 2013 voor het laatst getaxeerd door Apresa B.V. De taxatiewaarde 
bedroeg op dat moment EUR 1.498.950. 

2 Liquide middelen 
De liquide middelen bedragen EUR 111.982 per 30 september 2022 (EUR 101.249 per 
30 september 2021) en staan ter vrije beschikking van de Stichting.  
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3 Eigen vermogen 
 

 Bestemmigs
reserve: 
Kunst 

collectie 

Overige 
reserve 

Totaal 

 EUR EUR EUR 
    
Stand per 1 oktober 2021 1.575.705 4.474 1.580.179 
Resultaatbestemming 64.160 9.994 74.154 
 

   

Stand per 30 september 2022 1.639.865 14.468 1.654.333 
 

   

 
Resultaatbestemming 
Het bestuur stelt voor om EUR 64.160 (aankoopwaarde kunst in het boekjaar) toe te 
voegen aan de bestemmingsreserve Kunstcollectie.  
Het restant is verwerkt in de overige reserve. Per 30 september 2022 bevat de overige 
reserve een bedrag van EUR 1.250 ten behoeve van toekomstig onderhoud aan 
beelden.  
Het vorenstaande is verwerkt in de jaarrekening 2021/2022 van de stichting. 

4 Overlopende passiva 
Dit betreft de vooruit ontvangen gift voor boekjaar 2022/2023 van KPMG N.V. 

5 Baten 
De baten betreft een gift van EUR 100.000 van KPMG N.V. en EUR 500 
verkoopopbrengsten van ‘C-collectie’ werken aan personeel van KPMG. 

6 Personeel en bezoldiging bestuur 
Gedurende het boekjaar waren er, evenals in voorgaand jaar, geen werknemers in dienst 
van de Stichting. Het bestuur ontvangt, evenals in voorgaand jaar, geen bezoldiging. 
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7 Algemene kosten 
 

  2021/2022 2020/2021 
  EUR EUR 
    
Handlingkosten  14.579 – 
Advieskosten  3.996 3.837 
Verzekeringskosten  4.184 4.447 
Onderhouds- en restauratiekosten  726 3.041 
VBCN  1.000 1.000 
Overige kosten  1.861 1.651 
  

  

  26.346 13.976 
  

  

De Stichting heeft eind boekjaar 2020/2021 besloten om in boekjaar 2021/2022 en 
boekjaar 2022/2023 kunst te rouleren tussen de diverse KPMG kantoren. Een groot deel 
van deze roulatie heeft reeds plaatsgevonden in boekjaar 2021/2022. De handling 
kosten zien toe op deze kunstroulatie tussen de KPMG kantoren.  
 
Amstelveen, 19 december 2022 
 
 
Stichting Kunstcollectie KPMG 
Het bestuur: 
 
 
 
 
Esther van Zeggeren, voorzitter 
 
 
Frits Bergsma, extern bestuurslid 
 
 
Niels Ebbinkhuijsen, penningmeester 
 
 
Paul Hulshof, secretaris 
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