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Aan het bestuur van

Stichting AVL Mundo

Keileweg 18

3029BS  Rotterdam

Rotterdam, 24 juni 2021

Geachte directie, 

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2020 van Stichting AVL Mundo.

Samenstellingsverklaring 

De jaarrekening van Stichting AVL Mundo te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van 

de van u verkregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de

winst- en verliesrekening over 2020 met bijbehorende toelichtingen. 

In de toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde waarderingsgrondslagen 

opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de 

voor accountants geldende standaard 4410, 'samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze stan-

daard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de 

jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij 

hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiele 

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. 

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan

dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting AVL Mundo. 

Wij hebben geen controle-of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stelllen om een 

oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Palet Administraties

M.M.A. van Wensveen AA 



Balans per 31 december 2020

Activa 31-12-2020 31-12-2019

€ €

vaste activa

materiele vaste activa

bedrijfsgebouwen en -terreinen 875.230 916.583

inventaris 12.219 12.414

887.449 928.997

vlottende activa

voorraden 32.638 32.638

vorderingen 

debiteuren 29.352 18.057

overige vorderingen en overlopende activa 693.241 426.911

722.593 444.968

liquide middelen 151.471 202.995

totaal activa 1.794.151 1.609.598

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

€ €

eigen vermogen 1.554.429 1.561.369

voorzieningen

onderhoudsvoorziening 3.264 3.264

kortlopende schulden

crediteuren 97.802 432

belastingen 13.362 11.928

overige schulden en overlopende passiva 125.294 32.605

236.458 44.965

totaal passiva 1.794.151 1.609.598
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Resultatenrekening over 2020

€ €

Baten

omzet 482.530 226.866

  

Lasten  

inkoopwaarde van de omzet 57.561 0

projectkosten 82.021 47.636

personeelskosten 140.975 63.591

afschrijvingen 46.323 45.453

huisvestingskosten 156.848 65.254

kantoorkosten 1.081 883

verkoopkosten 3.965 5.792

algemene kosten 14.724 17.456

503.498 246.065

bedrijfsresultaat -20.968 -19.199

rentebaten 14.028 6.553

overige opbrengsten 0 1.633

resultaat -6.940 -11.013

2020 2019
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Algemene toelichting op de jaarrekening

Algemeen 

Activiteiten

Stichting AVL Mundo, statutair gevestigd te Rotterdam en geregistreerd onder 

KvK-nummer 24434323, bestaan voornamelijk uit: 

- het verzamelen en bij elkaar houden van de kunstwerken van Atelier van Lieshout/

de kunstenaar Joep van Lieshout en deze collectie toegankelijk maken voor het publiek.

- het ondersteunen van kunst en cultuur in algemene zin, waaronder begrepen: de ondersteuning 

van kunstenaars door middel van stipendia en kunstprijs, het aankopen van werk van andere 

kunstenaars en het doneren of lenen van geld aan kunstenaars.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2020 was er een werknemer voor 0,8 FTE  in dienst van de vennootschap.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva  in de jaarrekening gewaardeerd 

tegen nominale waarde.

Materiele vaste activa 

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek 

van lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte gebruiksduur en bijzondere 

waarde verminderingen. 

Voorraden 

De voorraad kunst wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. 

Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de kunstwerken.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde, indien

noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor eventuele oninbaarheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten hiervan over het 

verslagjaar, gewaardeerd tegen historische prijzen.
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Lasten 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen

van waardering zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten

worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in 

aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Activa

vaste activa 

materiële vaste activa

bedrijfsgebouwen en -terreinen 875.230 916.583

inventaris 12.219 12.414

887.449 928.997

vlottende activa 

voorraden 

voorraad kunst 32.638 32.638

vorderingen

debiteuren 

nominale waarde 129.352 18.057

af: voorziening voor oninbaarheid 100.000 0

29.352 18.057

overige vorderingen en overlopende activa 

kortlopende lening u.g. 0 406.167

kortlopende lening u.g. 606.815 0

te ontvangen schenking 66.000 0

overige vorderingen 16.421 14.218

vooruitbetaalde kosten 4.005 6.526

693.241 426.911
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Passiva

31-12-2020 31-12-2019

€ €

eigen vermogen 

stand begin boekjaar 1.561.369 1.572.382

resultaat lopend jaar -6.940 -11.013

stand eind boekjaar 1.554.429 1.561.369

voorzieningen

onderhoudsvoorziening 

voorziening voor onderhoud kunst 3.264 3.264

kortlopende schulden

schulden aan leveranciers 

crediteuren 97.802 432

belastingen 

omzetbelasting 11.905 10.708

loonheffing en premies sociale verzekeringen 1.457 1.220

13.362 11.928

overige schulden en overlopende passiva

rekening-courant AVL Werk B.V. 7.596 11.794

rekening-courant Fortuna Cumulus B.V. 196 196

te betalen kosten 117.502 19.852

overlopende passiva 0 763

125.294 32.605
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Niet uit de balans blijkende bezittingen en verplichtingen

Financiele vaste activa 

De stichting bezit het bloot eigendom van de aandelen in Fortuna Cumulus B.V. 

Huur- en erfpachtverplichtingen 

De stichting is een meerjarige verplichting aangegaan tot 1 mei 2035 terzake van 

de huur van de grond en opstal Keileweg 12. De verplichting bedraagt 

€ 21.007 per jaar. 

De stichting is een meerjarige verplichting aangegaan tot en met 25 november 2035 terzake van 

de erfpacht  van de percelen grond Keileweg 14 en 18. De verplichting bedraagt 

€ 23.642 per jaar. 
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Toelichting op de  resultatenrekening over 2020

2020 2019

€ €

Baten

omzet

verhuur onroerende zaken 153.931 95.822

omzet kunst 73.141

subsidies 0 7.740

schenkingen 88.000 6.000

projectopbrengsten 53.526 6.869

overige opbrengsten 113.932 110.435

482.530 226.866

Lasten  

inkoopwaarde van de omzet

inkoop kunst 55.601 0

inkoop horeca 1.960 0

57.561 0

personeelskosten 

salarissen 46.812 51.103

sociale lasten 9.730 10.030

werk door derden 84.541 0

overige personeelskosten -108 2.458

140.975 63.591

afschrijvingen 

bedrijfsgebouwen en -terreinen 41.353 41.353

inventaris 4.970 4.100

46.323 45.453

rentebaten 

rente lening u/g 4.948 6.167

rente lening u/g 9.065 0

overige rentebaten 15 386

14.028 6.553
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