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Jaarrekening 2020 Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam

Balans per 31 december 2020 2019

Activa

Liquide middelen 17.675€                27.366€                                           

Totaal 17.675€                27.366€                                           

Passiva

Overige reserves 11.894€                27.089€                                       

Nog te betalen kosten 5.780€                  277€                                            

Totaal 17.674€                27.366€                                       

verschil 1€                          
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Staat van Baten en lasten 2020 2019

Baten

Inkomsten uit donaties en giften -€                      -€                                             

Subsidies van overheden -€                      2.500€                                         

Inkomsten van andere organisaties zonder winststreven 51.000€                51.500€                                       

Som van de baten 51.000€                54.000€                                       

Lasten

Besteed aan doelstellingen 65.993€                40.911€                                       

Kosten beheer en administratie 202€                     243€                                            

Som van de lasten 66.195€                41.154€                                       

Saldo voor financiële baten en lasten -15.195€              12.846€                                       

Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten -15.195€              12.846€                                       

Bestemming van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:

Overige reserve -15.195€              12.846€                                       
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Algemene toelichting

Activiteiten

De Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam (SMAA) heeft als doel de toegankelijkheid en het gebruik te bevorderen

van de oudste archieven van onze hoofdstad, om zo de kennis over middeleeuws Amsterdam te vergroten en onder een

zo breed mogelijk publiek te verspreiden. Met verschillende activiteiten en wetenschappelijke projecten stelt SMAA

meer informatie over het vroegste begin van de stad Amsterdam beschikbaar.

Gebeurtenissen in 2020

Door het uitbreken van de Covid-19 pandemie heeft SMAA in het verslagjaar geen aanvullende projecten uitgevoerd.

In 2020 is fase 1 van het Gasthuisarchievenproject volledig doorgegaan. De bijdragen voor deze fase waren al gerealiseerd in

het voorgaande boekjaar. In 2020 waren de lasten hoger dan de baten, met als gevolg een negatief saldo van baten en lasten.

Dit komt ten laste van de algemene reserve. De fondsenwerving voor fase 2 van het Gasthuisarchievenproject is in het

boekjaar succesvol gerealiseerd, met uitvoering in 2021.

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door de 

Raad voor de Jaarverslaglegging is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen

plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staant ter vrije beschikking aan de

stichting.

Reserves en fondsen

Algemene reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij

beschikbaar voor het bestuur, maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.

Bestemmingsfondsen

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke bestemming is gegeven wordt dit deel aangemerkt

als 'bestemmingsfonds'. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de 

middelen gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte

doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

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

Nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate.

Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Het project Ontsluiting van de Amsterdamse gasthuisarchieven tot 1578 is in het boekjaar in uitvoering.

Voor fase 1 is vooral gewerkt aan het transcriberen en analyseren van deze archieven.

Voor zowel fase 2 van het project als voor de uitgave van een proefschrift is de fondsenwerving verricht, met positief

resultaat.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte

kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareeerd of geschonken als gift. De stichting heeft geen werknemers in

dienst.
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Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op:

15 juni 2021.

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een

controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is opgenomen. In de

statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen

van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.

Amsterdam, 15 juni 2021

P. Vlegels

directeur

Adres van de stichting:

Jan van Kuikweg 131, 1962 WB Heemskerk

Kvk nummer: 72553855

RSIN nummer: 859150938

Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam

Website: http://www.middeleeuwsamsterdam.nl
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