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Stichting Windy Miller

T.a.v. het bestuur

Kalf  158

1509 AH  ZAANDAM

Amsterdam, 21 april 2017

Referentie: 500.443/BVL/NR/2017.207

Behandeld door: B. van Leeuwen RA

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw stichting.

De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Windy Miller te Zaanstad is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de winst- en

verliesrekening over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard 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 Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW).

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële

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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Windy Miller.

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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Hoogachtend,

AXP accountants & belastingadviseurs

B. van Leeuwen RA

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 vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte

gegevens.

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

gaarne bereid.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u

naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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Stichting Windy Miller te Zaandam

1.2  Algemeen

Oprichting

Bestuur

Boekjaar

Doelstelling

Blijkens de akte d.d. 17 januari 2010 werd de stichting Stichting Windy Miller per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34378219.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

- A.C.C. de Wildt

- E. Appels

- R. Mol

- M.A. Postma

De doelstelling van Stichting Windy Miller wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:

Het boekjaar van de stichitng is gelijk aan het kalenderjaar

Het produceren, schrijven en realiseren van documentaires en andere film en televisieproducties, met name

films ter conservering van cultureel erfgoed. Het geven van workshops en voorlichtingen op dit gebied. 
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Stichting Windy Miller te Zaandam

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 133.120 100,0% 125.067 100,0%

Bruto exploitatieresultaat 133.120 100,0% 125.067 100,0%

Exploitatie- en machinekosten 129.246 97,1% 125.198 100,1%

Beheerslasten 129.246 97,1% 125.198 100,1%

Resultaat 3.874 2,9% -131 -0,1%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Baten 8.053

8.053

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:

Exploitatie- en machinekosten 4.048

4.048

Stijging resultaat 4.005

Het resultaat 2016 is ten opzichte van 2015 gestegen met € 4.005. De ontwikkeling van het resultaat 2016 ten

opzichte van 2015 kan als volgt worden weergegeven:

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd

op de staat van baten en lasten.

20152016
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Stichting Windy Miller te Zaandam

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 133.120 100,0% 160.000 127,9%

Bruto exploitatieresultaat 133.120 100,0% 160.000 127,9%

Exploitatie- en machinekosten 129.246 97,1% 160.000 127,9%

Beheerslasten 129.246 97,1% 160.000 127,9%

Resultaat 3.874 2,9% - 0,0%

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:

Exploitatie- en machinekosten 30.754

30.754

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Baten 26.880

26.880

Stijging resultaat 3.874

Het resultaat 2016 is ten opzichte van de begroting gestegen met € 3.874. De ontwikkeling van het resultaat

2016 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de onderstaande

opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2016 Begroting 2016
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Stichting Windy Miller te Zaandam

2.1  Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.208 567

Overlopende activa 24.000 19.000

25.208 19.567

Liquide middelen 2.435 3.765

Totaal activazijde 27.643 23.332

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting Windy Miller te Zaandam

2.1  Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal 5.230 1.356

5.230            1.356            

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 22.413 21.976

22.413 21.976

Totaal passivazijde 27.643 23.332

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting Windy Miller te Zaandam

2.2  Staat van baten en lasten over 2016

2016 Begroting

 2016

2015

€ € €

Baten als tegenprestatie 133.120 160.000 125.067

Baten 133.120 160.000 125.067

Bruto exploitatieresultaat 133.120 160.000 125.067

Exploitatie 129.246 160.000 125.198

Beheerslasten 129.246 160.000 125.198

Exploitatieresultaat 3.874 - -131

Resultaat 3.874 - -131

Resultaat 3.874 - -131

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 3.874 - -131

3.874 - -131
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Stichting Windy Miller te Zaandam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2016 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

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.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,

ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en

kasmiddelen.

De waardering van activa en passiva vindt 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.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder

winststreven' (RJK C1).

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden

gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Stichting Windy Miller te Zaandam

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

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.

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.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze 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.

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.
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Stichting Windy Miller te Zaandam

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.208 567

Overlopende activa

Nog te ontvangen fondsen 24.000 19.000

Liquide middelen

ING Bank 2.435 3.765
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Stichting Windy Miller te Zaandam

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2016 2015

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 1.356 1.487

Bestemming resultaat boekjaar 3.874 -131

Stand per 31 december 5.230 1.356

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overlopende passiva

Nog te ontvangen facturen 22.400 19.000

Overige 13 2.976

22.413 21.976
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Stichting Windy Miller te Zaandam

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 Begroting 

2016

2015

€ € €

Baten

Recette & workshops 21.500 37.500 18.776

Bijdrage Samenwerkingspartners 20.000 25.500 28.000

Fondswerving 83.650 93.000 77.291

sponsoring 7.970 4.000 1.000

133.120 160.000 125.067

Kosten

Programma 37.548 33.000 36.300

Promotie & Publiciteit 12.274 15.350 13.707

Organisatie 51.001 75.300 54.706

Algemene kosten 28.423 36.350 20.485

129.246 160.000 125.198

Zaandam, 21 april 2017

Stichting Windy Miller

A.C.C. de Wildt E. Appels

R. Mol M.A. Postma
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