Stichting VEVAM Fonds “SVF”

Jaarverslag 2013

Inhoudsopgave
Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) .................................................................. 3
Staat van baten en lasten over 2013 ................................................................................................... 4
Algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten ...................................................... 5
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva ..................................................................... 5
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat ................................................................................ 5
Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht ............................................................ 5
Toelichting op de balans...................................................................................................................... 6
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ...................................................................... 6
Toelichting op de staat van baten en lasten ....................................................................................... 7
Overige gegevens .................................................................................................................................... 8
Statutaire bepalingen .......................................................................................................................... 8
Voorstel resultaatbestemming ............................................................................................................ 8
Vaststelling bestuur ............................................................................................................................. 8

Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013

2

Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)
31 december 2013

ACTIVA
Vlottende activa
Rekening Courant Vereniging VEVAM
Liquide middelen
Totaal activa

71.198
221.313

31 december 2012

a
b

120.959
77.337
198.296

c

176.796

d

16.756

21.500
21.500

292.511

198.296

292.511

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

275.755

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

16.756
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Staat van baten en lasten over 2013
Exploitatie
2013

Exploitatie
2012

Baten
Bijdrage Vevam
Financiële baten
Totaal baten

230.027 e
0f
230.027

119.040
65
119.105

Lasten
Toegekende subsidies
Vrijgevallen subsidies
Overige exploitatiekosten
Totaal lasten

135.500 g
-6.000 h
1.568 i
131.068

142.000
-2.000
-4.897
135.103

98.959

-15.998

-98.959

15.998

0

0

Exploitatieresultaat voor resultaatbestemming
Bestemmingsreserve
Exploitatieresultaat na resultaatbestemming
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Algemene toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het versterken van film als cultuuruiting in Nederland, onder film mede te
begrijpen televisie en andere audiovisuele media, en de bevordering van de geestelijke en stoffelijke
belangen van regisseurs van filmwerken, alles in de ruimste zin des woord, met uitzondering van enig
winstbejag voor de stichting zelf.
De stichting tracht dit doel te bereiken door
• De werving van fondsen
• Het beheer van middelen
• Het verstrekken van subsidies aan projecten die bijdragen aan het doel
• Alle andere dienstige middelen
Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de richtlijnen voor de jaarverslaggeving uit hoofdstuk
640 “Organisaties zonder winststreven” gehanteerd.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kostprijs. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vergelijking voorgaand jaar
De waarderingsgrondslagen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het vorig jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde verminderd met een voorziening
voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Uitkeringen
Uitkeringen worden verantwoord voor zover zij zijn uitbetaald dan wel schriftelijk zijn toegekend
zonder ontbindende voorwaarden.

Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de indirecte methode.
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Toelichting op de balans

a. Rekening Courant Vereniging VEVAM
Stand per 1 januari
Bij: bijdragen
Af: verrekening juridische kosten
Af: ontvangen
Stand 31 december

2013

2012

120.959
71.198
0
-120.959
71.198

125.536
108.954
-11.331
-102.200
120.959

221.313
221.313

77.337
77.337

176.796
98.959
275.755

192.794
-15.998
176.796

227
16.500
29
16.756

0
21.500
0
21.500

b. Liquide middelen
Bankrekeningen
Totaal liquide middelen
De liquide middelen zijn ultimo boekjaar direct opeisbaar.
c. Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Toevoeging vanuit resultaatbestemming
Stand per 31 december
d. Overige schulden en overlopende passiva
Handelscrediteuren
Subsidiecrediteuren
Nog te betalen kosten
Stand per 31 december

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Er zijn op balansdatum geen niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
e. Bijdragen VEVAM
Over 2013 bedraagt de bijdrage van VEVAM 10% over de geïncasseerde rechtengelden.

2013
f. Financiële baten
Financiële baten
Totaal financiële baten

2012

-

g. Toegekende subsidies
AITP: Africa in the Picture
CineCrowd
DDG
Go Short Festival
IDFA
NBF
St. Filmuitgaven
St. Platform makers
VERS
Totaal toegekende subsidies

65
65

3.000
105.000
5.000
6.500
3.000
10.000
3.000
135.500

15.000
105.000
8.000
4.000
10.000
142.000

-3.000
-3.000
-6.000

-2.000
-2.000

1.443
125
1.568

-1.850
-1.000
24
97
-2.168
-4.897

h. Vrijgevallen subsidies
IDFA 2011
AITP: Africa in the Picture
VERS
Totaal vrijgevallen subsidies

i. Overige exploitatiekosten
Kosten bestuur
Accountantkosten
Contributies en bijdragen
Bankkosten
Overige algemene kosten
Totaal overige exploitatiekosten
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Overige gegevens
Statutaire bepalingen
In de statuten is het volgende opgenomen:
Artikel 4
Lid 4: Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt door de penningmeester een rekening
en verantwoording over dat boekjaar opgemaakt en aan het bestuur ter vaststelling voorgelegd;
Lid 5: Na vaststelling van de rekening en verantwoording wordt aan het bestuur de decharge van de
penningmeester voor alle in de jaarstukken vermelde handelingen ter beslissing voorgelegd;

Voorstel resultaatbestemming
De penningmeester stelt voor het resultaat over 2013 ad € 98.959 toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Vooruitlopend op de vaststelling van het bestuur is dit voorstel reeds verwerkt.

Vaststelling bestuur
Vastgesteld te Amsterdam op 4 juni 2014
H. Bosscher
M. Krijgsman
E. de Vos
A. van der Horst
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