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Aan de directie van:

 

Stichting Deining Films

Pyramide 13

4515 SL  IJzendijke 

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Deining 

Films te IJzendijke samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. 

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop 

gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding.

Het is mijn verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen 

met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen , het verwerken,

het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze 

werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de 

getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een

beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in overeenstemming 

met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de 

wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW 5

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,

Administratiekantoor M. Verschueren 

Mw. M.M.J. Verschueren 
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Het bestuur van 

Stichting Deining Films

Pyramide 13

4515 SL  IJzendijke

Hulst, maart 2020

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u het rapport betreffende de financiële verslaggeving van Stichting Deining 

Films over het verslagjaar 2019.

Algemeen 

Informatie over de organisatie 

Rechtsvorm 

Blijkens akte d.d. 26 oktober 2018 verleden door Notaris mr. Bob Roest  te Sluis werd de Stichting

Deining Films per genoemde datum opgericht.

Doelstellingen/activiteiten 

De doelstelling luidt volgens de oprichtingsakte:

De Stichting stelt zich ten doel het organiseren van (internationale) filmfestivals alsmede het 

aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving  en voorts al hetgeen

in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk 

kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door :

 - het produceren van artistieke films en documentaires

 - het stimuleren van (filmische) educatie en documentaires

 - jongeren en volwassenen kennis te laten maken met films van hoge culturele en/ of artistieke 

    kwaliteit.

 - een sociaal en educatief platform aan te bieden tussen bezoekers en professionals uit de 

    filmwereld.

 - samen te werken met groepen, rechtspersonen en overheden die de doelen zoals hier boven 

    beschreven nastreven

 - het beheren, verkopen, verhuren, importeren en exporteren van alle audiovisuele drager van

   film en alle aanverwante goederen en diensten en het innen van rechten en royalty's.

Bestuur

Het bestuur bestond in 2019 uit 3 leden, te weten mevr. Jeannice Anjes Peter Paul Adriaansens,

de heer Walter Bernard Georgette Volleman en de heer Cornelis Kosten.

Personeel 

Gedurende het boekjaar 2019 waren geen personeelsleden werkzaam voor de stichting.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en bepaling van het 

resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,

worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop de betrekking hebben. 

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen 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

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter 

vrije beschikking staan, wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden 

Opgenomen schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Grondslagen voor bepaling van baten en lasten 

Specificatie beleidstaken 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden 

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Subsidies 

Subsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste 

waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen cq waarin het exploitatietekort zich heeft 

voorgedaan.

Bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben.
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Balans per 31 december 2019

   

2019 2018

€ €

ACTIVA

Materiele vaste activa

Inventaris 1.868 -

Vlottende activa 

Vordering omzetbelasting 1.627 188

Liquide middelen 4.515 150

Totaal Activa 8.010 338

2019 2018

PASSIVA € €

Kapitaal -8.217 -1.103

Bestemmingsreserve 0 0

 -8.217 -1.103

Eigen Vermogen 

Rekening Courant M.de Cocker 16.050 1.050

Overige kortlopende schulden 177 391

Totaal Passiva 8.010 338
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Staat van baten en lasten over 2019
 

 

2019 2018

€ €

Omzet verkoop tickets 1.423 -

Ontvangen subsidies 12.000 -

Som der baten 13.423 -

Promotiekosten 10.773 -

Huur theaterruimte 4.328 -

Werkzaamheden derden 2.958 -

Oprichtingskosten - 486

Administratiekosten 309 411

Bankkosten 109 77

Vrijwilligersvergoeding 675 -

Afschrijvingskosten 98 -

Contributies/ abonnementen 207 -

Verzekering 195 -

Kleine aanschaf 458 -

Overige algemene kosten 427 129

Som der lasten 20.537 1.103

Saldo van baten en lasten -7.114 -1.103

Ondertekening voor akkoord,

IJzendijke, maart 2020

Stichting Deining Films

namens deze,

Naam : 

Functie :

Naam : 

Functie :
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