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1. RAPPORT

Stichting Worldvisuals Film
Overhoeksplein 2Lab101
1031 KS AMSTERDAM

Zaandam, 11 augustus 2020

Geachte heer, mevrouw,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw stichting.

De balans per 31 december 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2019 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Worldvisuals Film te Leiden
samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de stichting verstrekte
gegevens.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Administratiekantoor Van Mierlo B.V.
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1.2 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2019

31 december 2018

€

€

€

€

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen

41.377

40.014

150

35.996

Liquiditeitssaldo

41.527

76.010

Af: kortlopende schulden

35.886

-

5.641

76.010

5.641

76.010

5.641
5.641

76.010
76.010

Werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn:
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2019 ten opzichte van 31 december 2018
gedaald met € 70.369.
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2. BESTUURSVERSLAG

Stichting Worldvisuals Film

2.1 Bestuursverslag
Oprichting en doel van de stichting
De stichting is opgericht op 21 januari 2016 onder de naam Stichting Point of View. De naam van de stichting
is veranderd op 25 januari 2018 in Stichting Worldvisuals Film.
De stichting staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65160045 en is statutair gevestigd te
Leiden.
Volgens de statuten van de stichting luidt de doelomschrijving als volgt:
1. Belangrijke maatschappelijke kwesties in de samenleving aan de orde te stellen, te verhelderen en het
gesprek hierover onder een breed publiek op gang te brengen en het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting hanteert film als een medium bij
uitstek om dit proces te ondersteunen.
2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Samenstelling Bestuur
Per 31 december 2019 hadden in het bestuur zitting:
De heer R.A. Visser, voorzitter
Mevrouw I.M. Putter, secretaris / penningmeester
De heer R. de Wit, lid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
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3. JAARREKENING

Stichting Worldvisuals Film

3.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
ACTIVA

€

31 december 2018

€

€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende activa

397

-

18.330

764

22.650

Liquide middelen

Totaal activazijde
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39.250
41.377

40.014

150

35.996

41.527

76.010
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3.1 Balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)
31 december 2019
PASSIVA

€

€

31 december 2018
€

€

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal

-2.635

3.416
2.635-

3.416

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfondsen

8.276

72.594
8.276

72.594

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Overlopende passiva

32.186

-

3.700

Totaal passivazijde
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35.886

-

41.527

76.010
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3.2 Staat van baten en lasten over 2019

Baten als tegenprestatie voor leveringen

2019

2018

€

€

125.002

13

Subsidiebaten

72.500

-

Giften derden

-

5.000

Overige baten

795

-

Baten

198.297

5.013

Projectkosten

257.605

15.478

Activiteitenlasten

257.605

15.478

Saldo

-59.308

-10.465

Mutatie bestemmingsfonds (balans)

59.318

-

10

-10.465

Bruto exploitatieresultaat
Personeelskosten

2.591

1.000

Verkoopkosten

85

-

Kantoorkosten

2.008

655

Algemene kosten

1.199

310

Beheerslasten

5.883

1.965

-5.873

-12.430

-178

-157

Exploitatieresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

-178

-157

Resultaat

-6.051

-12.587

Resultaat

-6.051

-12.587

Baten

Projecten:
Punani praatjes (2020)
Contact (2020)
Ruwe diamanten (2020)
VRIJ (2020)
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Lasten

Reservering

-

4.978

-4.978

32.500

37.602

-5.102

-

54.425

-54.425

165.787

160.600

5.187

198.287

257.605

-59.318

Stichting Worldvisuals Film

3.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Worldvisuals Film, statutair gevestigd te Leiden, bestaan voornamelijk uit:
- Belangrijke maatschappelijke kwesties aan de orde te stellen, te verhelderen en het
gesprek hierover onder een breed publiek op gang te brengen. De stichting hanteert
film als een medium bij uitstek om dit proces te ondersteunen.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Overhoeksplein 2Lab101 te Amsterdam.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Worldvisuals Film, statutair gevestigd te Leiden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 65160045.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder
winststreven'.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
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3.3 Toelichting op de jaarrekening
Vastgelegd vermogen
Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan.
Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als
bestemmingsfonds.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin
zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van
giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengstverantwoording
Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.
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3.3 Toelichting op de jaarrekening
Overige bedrijfsopbrengsten
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de
levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige
bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de
verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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3.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Handelsdebiteuren
Debiteuren

397

-

18.330

764

Omzetbelasting 4e kwartaal

18.748

764

Omzetbelasting suppletie

-418
18.330

764

22.650

39.250

150

35.996

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Omzetbelasting

Overlopende activa
Overlopende activa

Liquide middelen
Rekening courant bank
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3.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2019

2018

€

€

Stichtingskapitaal
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

3.416

525

-6.051
-2.635

2.891
3.416

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
Het verlies ad € 6.051 wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen van de stichting.
Vastgelegd vermogen
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds

8.276

Stand per 1 januari
Mutatie uit bestemming resultaat boekjaar
Correctie toezegging 2018
Stand per 31 december

72.594

72.594

88.072

-59.318

-15.478

-5.000
8.276

72.594

Het bestemmingfonds is het saldo van subsidietoezeggingen minus de gemaakte projectkosten. In het jaar
van afsluiting van een project valt het behaalde resultaat vrij te gunste danwel ten laste van het eigen
vermogen van de stichting.
De mutatie uit bestemming resultaat boekjaar is als volgt te specificeren:
Baten

Projecten:
Punani praatjes (2020)
Contact (2020)
Ruwe diamanten (2020)
VRIJ (2020)

Lasten

Reservering

-

4.978

-4.978

32.500

37.602

-5.102

-

54.425

-54.425

165.787
198.287

160.600
257.605

5.187
-59.318

Per balansdatum bestaat de bestemmingsreserve uit de volgende bedragen per project:
Ruwe diamanten

8.097

Contact

-7.875

Punani

3.272

VRIJ

5.187

Overige

-405
8.276
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3.4 Toelichting op de balans
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2019

31-12-2018

€

€

Handelscrediteuren
Crediteuren

32.186

-

3.700

-

Overlopende passiva
Overlopende passiva
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019

2018

€

€

Baten als opbrengsten voor leveringen
Omzet 21%

124.992

-

DVD verkoop

10
125.002

13
13

72.500

-

-

5.000

795

-

257.605

15.478

59.318

-

2.591

1.000

Ontvangen subsidie
Ontvangen subsidie

Giften derden
Giften derden

Overige baten
Overige baten

Overige lasten
Projectkosten

Overige opbrengsten
Dotatie bestemmingsfondsen

Personeelskosten
Overige personeelskosten

Overige personeelskosten
Stagiaire
Externe inhuur

630

1.000

1.961
2.591

1.000

85
85

-

Verkoopkosten
Representatiekosten
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2019

2018

€

€

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden

585

655

Kleine aanschaffingen

1.403

-

Kosten website

20
2.008

655

Administratiekosten

1.200

310

Algemene kosten

-1
1.199

310

178

157

Algemene kosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
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