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 ACCOUNTANTSRAPPORT 
  



 
 

 
 

 

Aan het bestuur van  
Stichting Ander Beeld 
Kloveniersburgwal 131D 
1011 KD  Amsterdam 
     

 

 

Leidschendam, 31 oktober 2022  

 

Geacht bestuur, 

 

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2021 met betrekking tot uw besloten vennootschap. 

1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw besloten vennootschap, waarin 
begrepen de balans met tellingen van € 25.386 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een 
resultaat na belastingen van € 3.411, samengesteld. 

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
De jaarrekening van Stichting Ander Beeld te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de 
winst-en-verliesrekening over 2021 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 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ander Beeld 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. 

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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

  



 
 

 
 

 5  

3 RESULTATEN 
ONTWIKKELING RESULTAAT 
De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 3.411, tegenover € -74 over 2020. Ter 
analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de winst- en 
verliesrekening. 

  2021   2020   
  € % € % 

Ontvangen bijdragen projecten 39.644 100,0 59.783 100,0 
Betaalde bijdragen projecten -35.000 -88,3 -58.750 -98,3 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 4.644 11,7 1.033 1,7 

Overige bedrijfskosten         
Kantoorkosten 109 0,3 - - 
Algemene kosten 920 2,3 908 1,5 
          

Som der kosten 1.029 2,6 908 1,5 

Bedrijfsresultaat 3.615 9,1 125 0,2 

Financiële baten en lasten -204 -0,5 -199 -0,3 

Resultaat 3.411 8,6 -74 -0,1 
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4 FINANCIËLE POSITIE 

ONTWIKKELING WERKKAPITAAL 
Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het 
verslagjaar en is ontleend aan de balans: 

  
31 december 

2021 
31 december 

2020 
  € € 

Beschikbaar op lange termijn     
Eigen vermogen 386 -3.025 

 

386 -3.025 

Vastgelegd op lange termijn     

Werkkapitaal 386 -3.025 

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming. 

 

 
 

U adviseurs en accountants 

namens deze,  

 

 

G.C.T. de Winter    
Accountant-Administratieconsulent
 

 



 

 

 JAARREKENING 2021 



Stichting Ander Beeld, te Amsterdam  
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5 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
ACTIVA 

(na resultaatbestemming)   
31 december 

2021   
31 december 

2020 
  € € € € 

Vlottende activa         
Vorderingen (1)         
Overlopende activa 25.000   -   

    25.000   - 

Liquide middelen (2)   386   10 

     

Totaal 
  

25.386 
  

10 



Stichting Ander Beeld, te Amsterdam  
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PASSIVA 

(na resultaatbestemming)   
31 december 

2021   
31 december 

2020 
  € € € € 

Eigen vermogen (3)         
Reserves en Fondsen 386   -3.025   

 

  386   -3.025 

Kortlopende schulden (4)         
Overlopende passiva 25.000   3.035   

    25.000   3.035 

Totaal 
  

25.386 
  

10 
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6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

  2021 2020 
  € € 

Ontvangen bijdragen projecten 39.644 59.783 

Som der exploitatiebaten (5) 39.644 59.783 

Betaalde bijdragen projecten 35.000 58.750 

Overige bedrijfskosten (6)     
Kantoorkosten 109 - 
Algemene kosten 920 908 
      

Som der exploitatielasten 36.029 59.658 

Exploitatieresultaat 3.615 125 

Financiële baten en lasten (7)     
Rentelasten en soortgelijke kosten -204 -199 

Resultaat 3.411 -74 

 
 



Stichting Ander Beeld, te Amsterdam  
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7 ALGEMENE TOELICHTING 
Naam rechtspersoon Stichting Ander Beeld 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Amsterdam 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 63389665 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting Ander Beeld, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit:  

- de ontwikkeling van maatschappelijke documentaires te bevorderen en het vergroten van het 
  draagvlak voor maatschappelijke thema's; 
- het (doen) vervaardigen van documentaires; 
- het (doen) organiseren van debatten, symposia en lezingen; 
- het (doen) verschijnen van publicaties; 
- het (doen) ontwikkelen van educatief materiaal; 
- het (doen) verrichten van promotionele werkzaamheden ten behoeve van sponsoren van 
  de stichting dan wel sponsoren van de door de stichting georganiseerde evenementen en  
  andere activiteiten; 
- het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids-) instellingen.  

Locatie feitelijke activiteiten 
De onderneming verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam. 
 
Bestuur 
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door mevrouw G.J.M. van Zeventer en mevrouw B.A.M. 
Spek-van Bennekom. 



Stichting Ander Beeld, te Amsterdam  
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8 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
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. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief 
transactiekosten indien materieel. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de 
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van 
voorzieningen wegens oninbaarheid. 

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. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

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. 



Stichting Ander Beeld, te Amsterdam  
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GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Ontvangen bijdragen projecten 
Onder ontvangen bijdragen projecten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar 
geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen. De betaalde bijdragen 
projecten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen 
naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader 
van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te 
verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

 



Stichting Ander Beeld, te Amsterdam  
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9 TOELICHTING OP BALANS 
VORDERINGEN (1) 

  
31 december 

2021 
31 december 

2020 
  € € 

Overlopende activa     
Vooruitbetaalde projectkosten 25.000 - 
      

Totaal 25.000 - 

LIQUIDE MIDDELEN (2) 

  
31 december 

2021 
31 december 

2020 
  € € 

Banktegoeden 386 10 

Totaal 386 10 



Stichting Ander Beeld, te Amsterdam  
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EIGEN VERMOGEN (3) 

  
31 december 

2021 
31 december 

2020 
  € € 

Reserves en Fondsen 386 -3.025 

Totaal 386 -3.025 

Reserves en Fondsen 2021 
  € 

Stand 1 januari -3.025 
Exploitatietekort/ -overschot 3.411 

 

386 

Stand 31 december 386 

KORTLOPENDE SCHULDEN (4) 

  
31 december 

2021 
31 december 

2020 
  € € 

Overlopende passiva     
Vooruitontvangen bijdrage projecten 25.000 - 
Te betalen kosten Moondocs - 3.035 

Totaal 25.000 3.035 



Stichting Ander Beeld, te Amsterdam  
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10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE (5) 
  2021 2020 

  € € 

Ontvangen bijdragen projecten     
Ministerie van LNV - Zout vs. Zoet 15.000 - 
Samen Oud - 32.202 
Stichting Kinderpostzegels - documentaireserie Nog een week 15.000 25.000 
Stichting Zonnige Jeugd - Nog een week III gezinshuis 5.000 - 
Stichting Topaz - Kleurrijk Oud Dialoog - 1.548 
Doorbelaste exploitatiekosten 4.644 1.033 

  39.644 59.783 

Som der bedrijfsopbrengsten 39.644 59.783 

Betaalde bijdragen projecten     
Ministerie van LNV - Zout vs. Zoet 15.000 - 
Samen Oud - 32.202 
Stichting Kinderpostzegels - documentaireserie Nog een week 15.000 25.000 
Stichting Zonnige Jeugd - Nog een week III gezinshuis 5.000 - 
Stichting Topaz - Kleurrijk Oud Dialoog - 1.548 

  35.000 58.750 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) 4.644 1.033 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN (6) 
  2021 2020 

  € € 

Kantoorkosten     
Contributies en abonnementen 109 - 

  109 - 

Algemene kosten     
Accountantskosten 920 908 
      

Totaal 1.029 908 
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FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (7) 
  2021 2020 

  € € 

Rentelasten banken     
Bankkosten -204 -199 
      

Financiële baten en lasten (saldo) -204 -199 



Stichting Ander Beeld, te Amsterdam  
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11 OVERIGE TOELICHTINGEN 

BIJZONDERE POSTEN 

Uitzonderlijke posten 
COVID-19  
De onderneming maakt geen gebruik van de steunmaatregelen vanuit de overheid met betrekking tot 
COVID-19. 

WERKNEMERS 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 
Er zijn geen personen werkzaam gedurende het boekjaar. 

ONDERTEKENING 
Amsterdam,  

Naam Handtekening 
  

 Mevr. G.J.M. van Zeventer 
  

 
 
 
Mevr. B.A.M. Spek- van 
Bennekom 

  

  
 

ValidSigned door Gemma van Zeventer
 op 16-11-2022 

16-11-2022

ValidSigned door Brigitte van Bennekom
 op 16-11-2022 


