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Referentie: 21JR20                Mijnsheerenland, 29 mei 2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de administrateur

Hoogachtend,

Add Control

Myriam Sakko MBA

administrateur

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Dewildeweg te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en

lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van

de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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 Dewildeweg.

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

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



Stichting Dewildeweg te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 649 25.510

Totaal activazijde 649 25.510

31 december 2020 31 december 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29 mei 2021
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Stichting Dewildeweg te Amsterdam

2.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 286 647

286 647

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 363 24.863

363 24.863

Totaal passivazijde 649 25.510

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29 mei 2021

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting Dewildeweg te Amsterdam

2.2  Staat van baten en lasten over 2020

€ € € €

Bijdragen supporters 18.500 27.500

Co-productiebijdragen 19.500 24.500

Bruto exploitatieresultaat -1.000 3.000

Organisatiekosten 3.361 3.302

Som der kosten 3.361 3.302

Exploitatiesresultaat -4.361 -302

Ontvangen subsidie RVO 4.000 -

Som der bijzondere baten en lasten 4.000 -

Exploitatieresultaat -361 -302

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 29 mei 2021

2020 2019
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Stichting Dewildeweg te Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

De activiteiten van Stichting Dewildeweg, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

- het bieden van een platform aan ondernemende en talentvolle, zich nog ontwikkelende makers op het

gebied van theater, performance art en podiumkunsten.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Keizersgracht 717H te Amsterdam. De Stichting heeft de

ANBI status.

Stichting Dewildeweg, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder dossiernummer 66673003.

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.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

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.

De baten vloeien voort uit de ontvangsten van supporters.

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten over

het jaar. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn toegezegd.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad

voor de jaarverslaggeving. 

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.
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Stichting Dewildeweg te Amsterdam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Kosten 

Bijzondere posten

Overheidssubsidies

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

hebben.

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.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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Stichting Dewildeweg te Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Liquide middelen

Rekening courant bank Triodos 649 25.510
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Stichting Dewildeweg te Amsterdam

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

Ondernemingsvermogen

2020 2019

€ €

Eigen vermogen

Stand per 1 januari 647 949

Exploitatieresultaat boekjaar -361 -302

Stand per 31 december 286 647

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Nog te betalen co-productiebijdragen - 24.500

Nog te betalen administratiekosten 363 363

363 24.863

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Bijdragen
De bijdragen van supporters zijn giften en bestaan naast eenmalige giften uit vaste en gelijkmatige

periodieke uitkeringen per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij

overlijden van de schenker, vervallen van de ANBI status, verliezen baan, arbeidsongeschikt worden of het

overlijden van een ander genoemde persoon dan de schenker. 
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Stichting Dewildeweg te Amsterdam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Baten

Bijdragen supporters 18.500 27.500

Co productiebijdragen

- Stichting Firma Ducks 3.900 4.900

- Stichting Cinergy 3.900 4.900

- Stichting Lizzy Timmers groep 3.900 4.900

- Stichting Timen Jan Veenstra 3.900 4.900

- Stichting Geestdrift 3.900 4.900

19.500 24.500

Organisatiekosten

Organisatiekosten 3.361 3.302

Organisatiekosten

Zakelijke leiding 2.500 2.500

Kantoorkosten 358 168

Administratiekosten 363 393

Communicatie/website 27 35

Representatie 113 206

3.361 3.302

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 

Ontvangen subsidie RVO ivm Covid-19 4.000 -

De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 32,7% gedaald.
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