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Het bestuur

Amsterdam, 4juli 2019

W.E. Zijlstra P. Th. de Man G. Ylstra
Voorzitter Penningmeester Secretaris

De heet Zijlstra, voorzitter, bestuurslid SEKAM Video, tevens bestuurslid SEKAM, StOPnI en
SBF en voorzitter bestuur NCP.

De heet de Man, penningmeester, bestuurslid SEKAM Video, tevens bestuurslid SEKAM,
StOPnI en SBF, adviseur bestuur NCP en adviseur/projectmanager Cushman & Wakefield.

Mevrouw Ylstra, secretaris, bestuurslid SEKAM Video, tevens bestuurslid van SEKAM, SBF,
Abraham Tuschinksi Fonds, PCMI, Brein, Cinema Delicatessen, voorzitter Audiovisual Training
Coalition (ATC), voorzitter Binger Filmiab en lid federatieraad Auteursrechtbelangen.
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Balans per 31 december2018
(na verwerking resultaatbestemming)

Activa

2018 2017
€ € € €

Vorderingen (1) 7.281 3.368

Liquide middelen (2) 385.974 926.568
393.255 929.936

Totaal activa 393.255 929.936

Ter ide catie
Ernst & Yo Accountants LLP
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Balans per 31 december2018
(na verwerking resultaatbestemming)

Passiva

2018 2017
€ € € €

Bestemmingsreserve (3) 305.670 902.002

Kortiopende schulden (4) 87.585 27.934
393.255 929.936

Totaal passiva 393.255 929.936

Ter id4r)Qficatie
Ernst & ng Accountants LLP
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Exploitatïerekening over 2018
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Baten en lasten

Ontvangen SoCu bijdragen Sekam Video
Overige ontvangsten
Onttrokken SoCu bijdragen Sekam Video

Overige bedrijfskosten (5)
Som der bedrjfslasten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten (6)
Resultaat voor bestemming

Onttrekking /toevoeging
aan bestemmingsreserve

Resultaat na bestemming

2018
€

86.940
-422.856

-260.295
-260.295

-596.211

-121
-596.332

596.332

2017
€

434.435
47.416
-69.258

-157.010
-157.010

255.583

-230
255.353

-255.353

t’,)

Ter idenMcatie
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepalïng

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met eigen grondslagen voor de verslaggeving,
waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht is bij de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
Burgerlijk Wetboek. Alle in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn vermeld in euro’s (€).
De stichting is statutair gevestigd te Amsterdam en is ingeschreven bij het Handelsregister
Kamer van Koophandel onder nummer: 58152407.
Het adres van de stichting is Oostenburgervoorstraat 96, 1018 MR Amsterdam.

Doelstellingen van de stichting
SEKAM Video bestemt een gedeelte van de te verdelen gelden voor sociaal-culturele (SOCU)
doeleinden. Deze gelden worden gestort in een door de Stichting Culture& Fonds Audiovisuele
Producenten (CFAP) te beheren fonds. CFAP is 14 juni 2013 opgericht. De Stichting heeft ten
doel projecten of structurele activiteiten te subsidiëren die beogen de televisie- en filmsector in
Nederland of de belangen van film en televisieproducenten in het algemeen te bevorderen,
bijvoorbeeld door ondersteuning van organisaties die bijdragen aan de professionalisering van
de audiovisuele sector.

Belastingen
CFAP is op aanwijzing door de inspecteur van de Belastingdienst Ondernemingen Amsterdam
geen vennootschapsbelasting verschuldigd over het behaalde resultaat.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening
houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Ter ide ificatie
Ernst & Yo nq Accountants LLP

E‘‘Buddin a b,tWrwaiknq wo,ld



7

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is het de& van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat
daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de
stichting zou zijn toegestaan, en deze beperking door het bestuur is aangebracht.

Kortiopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden
worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij
kortlopende schulden is dit meestal de nominale waarde.

Baten
Algemeen
Ter dekking van de door het CFAP te maken kosten ontvangt het CFAP jaarlijks een redelijke
bijdrage van SEKAM Video, te verrekenen met de SOCU-gelden. Deze bijdrage wordt jaarlijks
vastgesteld door het Bestuur en zal niet meer bedragen dan 15% van de SOCU-gelden.

Lasten

Algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende van derden
ontvangen respectievelijk aan derden betaalde interest.

Personeel

De stichting heeft in 2018, even als in 2017 geen personeel in dienst.

Ter iden acatie
Ernst & You Accountants LLP
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Toelichting op de balans

1 Vorderingen

8

2018
€

2017
€

3.368
0

3.368

2 Liquide middelen

De liquide middelen staan alle ter Vrije beschikking van de
stichting.

3 Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve betreft de door CFAP beheerde en voor sociaal-culturele doeleinden beschikban
gelden. De subsidies worden op basis van het reglement van CFAP toegekend.

Bestemmingsreserve primo boekjaar

2018
€

902.002

2017
€

646.649

Onttrekking /toevoeging
aan bestemmingsreserve -596.332 255.353

Bestemmingsreserve ultimo boekjaar 305.670 902.002

4 Kortiopende schulden

2018
€

2017
€

Crediteuren
Overige schulden en overlopende
passiva

Omzetbelasting
Overlopende activa

5.781
1.500
7.281

6.050
81.535

87.585

2.420
25.514

: 4nti4tie
_nqccountants LLP

a b,ttsr
working world



9

Toelichting op de exploitatierekening

5 Overige bedrijfskosten

SEKAM (procedure Staat)
FDN
St. 1V Academy
Dutch Academy for Film
APN
St. Filmuitgaven
Mores.nl
NFF
UNICA
IN-EDIT NL
NFFS
Filmkrant

2018
€

229.429
23.930
2.998
3.938

260.295

2018
€

113.429

12.000

15.000
4.000
10.000
15.000
15.000
15.000
20.000
10.000
229.429

Ter ident(atie
Ernst & Yourccountants LLP

Verstrekte subsidies
Honorarium overig
Accountantskosten
Juridische adviezen

Toelichting verstrekte subsidies

2017
€

117.149
29.783
3.500
6.578

157.010

2017
€

71.149
25.000
12.000
9.000

117.149

2017
€

1
-231
-230

6 Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

2018
€

0
-121
-121

a bettr
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Overige gegevens

Gebeurtenïssen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen relevante gebeurtenissen voorgedaan.

Statutaire bepalingen omtrent de resultaatverdeling

Het bestuur besluit inzake de verdeling van het resultaat.

Resultaatbestemmïng

Het resultaat over het boekjaar 2018, zijnde € 596.332,- negatief wordt onttrokken aan de
bestemmi ngsreserve.

Ter idenkIatie
Ernst & Vo Accountants LLP
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