Butterfly Works
Ms. van Riemsdijkweg 57
1033 RC Amsterdam
The Netherlands
ANBI
Stichting Butterfly Works is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor instellingen die zijn aangewezen als ANBI
gelden speciale fiscale voordelen bij schenken, erven en giften
Een instelling wordt alleen aangewezen als ANBI als zij zich voor minstens 90%
inzet voor het algemeen nut. Daarnaast moet een instelling aan een aantal
voorwaarden voldoen. Op de website van de Belastingdienst vindt u
meer informatie over ANBI's.
Onze naam:
Stichting ButterflyWorks.
Onze doelstelling:
Stichting ButterflyWorks heeft ten doel het ontwikkelen van nieuwe concepten
en werkmethoden gericht op structurele armoedebestrijding in
ontwikkelingslanden in samenwerking met particuliere organisaties en
overheden.
Ons fiscaal nummer/ RSIN:
002609502
Onze contactgegevens:
We helpen u graag. U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen.
Onze bestuurssamenstelling:
In onze jaarrekening vindt u op pagina 7 de leden van de leden van de raad van
toezicht. Daarnaast vindt op pagina 6 de bestuursleden.

Onze strategie:
In ons strategisch plan leest u wat wij de komende jaren van plan zijn. Deze is te
vinden op pagina 8 van de jaarrekening.
Ons beloningsbeleid:
Ons beloningsbeleid is hieronder te vinden.
Beloning directie
Naam

H. Holm

M. van der Woude

M.C. Huisman

Functie

Managing director

Creative director

Managing director

Leeftijd

39

36

35

Ervaring in de sector

13

13

7

Vast

Vast

Vast

32

36

0

80%

90%

0%

01-01/31-12

01-01/31-12

01-01/31-12

Dienstverband
Uren contractueel
Parttime percentage
Periode
Brutosalaris

€

55.632,00

€

48.946,32

€

-

Vakantie-uitkering 8%

€

4.450,56

€

3.915,71

€

-

Eindejaarsuitkeringen

€

-

€

-

€

-

Variabel salaris

€

-

€

-

€

-

52.862,03

€

-

Totaal

€

60.082,56

€

Beloning Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.
Onze activiteiten:
Wat we doen, hoe we dat doen en hoe we het verantwoorden leest u vanaf
pagina 5 van ons jaarverslag in het hoofdstuk over de jaarrekening.
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BESTUURSVERSLAG 2017
Statutaire naam:

Butterfly Works

Vestigingsplaats:

Amsterdam

Rechtsvorm:

Stichting

DOELSTELLING VOLGENS DE STATUTEN:

De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van nieuwe concepten en werkmethoden gericht op
structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden in samenwerking met particuliere organisaties
en overheden.

OVER BUTTERFLY WORKS:

Butterfly Works is een internationaal opererende sociale design studio. In meer dan 20 opkomende

economieën werken wij aan een betere toekomst, in co-creatie met NGO's, overheden, ambassades

en bedrijven. Met educatie- en communicatieprojecten, en met de Butterfly Works Methode in het
hart van onze organisatie, stellen wij lokaal talent in staat om positieve verandering te realiseren.

Afgelopen jaar hebben we aan verschillende projecten met diverse partners gewerkt waaronder
Oxfam. Dit is nog steeds een van onze belangrijkste partners, en wij voeren dan ook een langdurig
project met hen uit, waardoor een deel van onze activiteiten voor 3 jaar in grote lijnen vaststaat.
Daarnaast werken wij in opdracht van een grote diversiteit aan opdrachtgevers in de sector
ontwikkelingssamenwerking.

Er is in 2017 gewerkt aan het verbeteren van interne processen en daarvoor is een nieuw
organisatiemodel ge'ímplementeerd, namelijk holacracy.

OVER ONZE METHODE

Bij Butterfly Works geloven wij dat een eenling nooit zo slim is als wij samen en dat elk probleem het
best kan worden opgelost door de mensen die het dagelijks ervaren. De gemeenschap is dan ook de

drijvende kracht achter al onze projecten en resultaten. Samen verzamelen we middelen,
mobiliseren we expertise en bouwen we daar een sterk geheel van.

De gemeenschappen waarin we werken, kampen vaak met uitdagingen als ongeletterdheid, politieke
en sociale conflicten en gebrek aan competenties of aan marktkansen. Maar ze lopen allemaal over
van die ene bron voor verandering: slimme, creatieve en gemotiveerde mensen. Onze methode

focust daarom op het mobiliseren van die mensen en op empowerment, passend bij hun expertise.

Door de waarde te zien van verschillende invalshoeken, komen we met hen tot vernieuwende en
effectieve oplossingen. We zien de Butterfly Works methode vooral als een filosofie, met inmiddels

bewezen effect, duurzaamheid en spelplezier waarin de eindgebruiker een centrale plek inneemt.
We snappen waar onze krachten liggen en waar we het verschil maken, we zijn alleen nog aan het
aanscherpen hoe we dit op de beste manier omschrijven. Butterfly Works is nog steeds in
ontwikkeling. We hebben een team dat flexibel is en meegroeit met de organisatie. Iedereen beseft
zich dat we als Butteífly Works anders moeten gaan acteren om de benodigde omzet te blijven
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behalen. En tegelijkertijd doen we nog altijd goed werk, hebben we positieve impact en zorgen we
voor het bereiken van groter publiek, met gebruiksvriendelijke en vernieuwende oplossingen voor
onze opdrachtgevers.

In 2017 hebben we geleerd en gedeeld met onze omgeving middels inspiratiesessies en onze
Academy. We hebben daarnaast de methode verder uitgewerkt en toegepast in verschillende

projecten. De rol van Butteríly Works is hierbij steeds meer die van facilitator geworden, waarbij wij
anderen ondersteunen om hun communicatie uitingen te co-creëren en gebruiksvriendelijk te maken.

BESTUUR:

Het bestuur draagt er zorg voor:
dat de doelstelling van de stichting wordt nageleefd
dat de middelen worden besteed aan de doelen en concrete programma's en
activiteiten die bij de verkrijging van de middelen zijn aangegeven

dat de kosten van de werving van de fondsen in redelijke verhouding staan tot de
verwachte opbrengsten en dat er deugdelijke methoden bij het werven worden
gebruikt.

dat de beoogde fondsenwerving vooraf in een plan wordt vastgelegd, waarin is
opgenomen voor welk doel de middelen worden verworven, hoeveel daarvoor nodig
is, welke wervingsmethoden worden gehanteerd en de kosten in relatie tot de
verwachte opbrengsten
dat er op de juiste wijze wordt omgegaan met vrijwilligers
dat de stichting beschikt over de voorzieningen welke noodzakelijk zijn om het
functioneren van de stichting adequaat te kunnen beheersen en risico's tijdig te
signaleren en te managen
opstellen van het jaarplan
opstellen van meerjarenplan
Het bestuur bestond in 2017 uit:

Hanja Holm (voorzitter)
Michiel Huisman
Merel van der Woude

Het dagelijks bestuur ofwel de directie:
wordt benoemd door het bestuur

de taken en bevoegdheden worden vastgesteld door het bestuur.
Het dagelijks bestuur bestond in 2017 uit twee van de leden van het bestuur: Merel van der Woude
en Hanja Holm. Het bestuur staat onder toezicht van een Raad van Toezicht.
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RAAD VAN TOEZICHT:

Sinds november 2009 kent Stichting Butterfly Works een Raad van Toezicht (RvT).
De RvT heeft tot taak het toezicht houden op het bestuur, het bestuur gevraagd en ongevraagd te
adviseren en haar werkgever te zijn, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in
de statuten van de stichting aan de Raad zijn opgedragen en toegekend.

In de RvT hebben zitting:
Patrice van Riemsdijk (voorzitter)
Anita van Duin

Bas van Berkestijn
Arnoud van der Zee

De RvT heeft in 2017 vier maal gezamenlijk met het bestuur vergaderd en eenmaal zonder het
bestuur. Verder hebben er nog vele informele vormen van (telefonisch) overleg plaatsgevonden.
Tijdens de formele vergaderingen zijn conform de Code Wijffels alle punten waarop de RvT toezicht
dient te houden om beurten besproken en naar mening van de RvT afdoende behandeld.
De Raad van Toezicht is per 1 januari 2013 aangesteld en Patrice van Riemsdijk en Anita van Duin
hebben in 2017 hun vijfde volledige jaar als toezichthouder gehad. Voor 1-al-2017 is bepaald dat zij
worden herbenoemd, volgens het rooster van affreden.
De Raad zal in 2018 haar functioneren over 2017 evalueren. De Raad van Toezicht heeffl een

belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de nieuwe strategie.

STATUTENWUZIGING:

De statuten van de stichting zijn in november 2009 aangepast en aangescherpt conform de eisen
gesteld in de Code Wijffels en de aangescherpte ANBI regeling ten aanzien van de toezicht
houdende verplichtingen.
In 2017 zijn alle beleidsstukken geactualiseerd en aangescherpt, daarbij is er ook gekeken naar de
verplichtingen die uit hoofde van de ANBI aangescherpt zijn.
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FONDSENWERVING:

De stichting hanteerde in 2017 twee strategieën ten aanzien van fondsenwerving:
Institutionele fondsenwerving, altijd in samenwerking met een lead partner.
Subsidieaanvragen op projectbasis.

íí

De wijze waarop de stichting dit doet staat beschreven in het fondsenwervingsbeleid.
VERANTWOORDING 2017:

In 20l71ag de focus op het verwerven van en uitvoeren van (kortlopende) projecten met huidige en

nieuwe partners. Rekening houdend met de eerder getrokken conclusies:

1 .) Butterfly Works gaat vanaf 2016 door als zelfstandige organisatie zonder afhankelijkheid
van MFS subsidie.

2.) Butteríly Works gaat meer focus aanbrengen in haar dienstenaanbod en werkt enkel nog
vraaggestuurd.

3.) Binnen BFW zal extra aandacht gegeven blijven worden aan het behoud van innovatie in
de projecten.

Er is een diverse pool van klanten/ opdrachtgevers waar we verschillende projecten mee uitvoeren
en we zoeken actief contact met nieuwe partners, via gesprekken, en events/workshops waar BW

zichzelf en haar werk en methode presenteert.

COMMUN?CATIE:

De huidige markt heeft behoeffe aan focus en een hele duidelijke boodschap. We zijn er de

afgelopen jaren goed in geslaagd om ambassadeurs voor het werk van BW binnen verschillende

NGO's te creëren, om meer ambassadeurs te vinden en om de huidige ambassadeurs beter in te
zetten hebben we duidelijke teksten en (fysiek en digitaal) materiaal nodig. Hiermee kunnen we
nieuwe organisaties aantrekken en onze ambassadeurs ondersteunen om ook anderen in de

organisatie en bij partnerorganisaties te kunnen vertellen waarvoor ze het beste bij BW kunnen zijn.
In 2017 is veel aandacht besteed aan de aanscherping van de Brand strategie en bijbehorende
communicatie uitingen. Er is een nieuwe brand manual ontwikkeld en er is had gewerkt aan de opzet

van een nieuwe website welke in 2018 gepubliceerd zal worden.

De nieuwsbrief heeft er ook in 2017 voor gezorgd dat we meerdere keren gevonden zijn door nieuwe
partners, en Facebook en Twitter blijven goede kanalen om onze boodschap te zenden en ons
netwerk uit te bouwen.

In 2017 zijn we doorgegaan met het vinden van relevante podia om Butterfly Works en ons werk
kenbaar te maken, we hebben gesproken op verschillende (internationale) congressen. De
inspiratiesessies bij ons op kantoor blijven hierbij van groot belang en leveren hier ook een positieve
bijdrage aan.

BELEIDSSTUKKEN:

Conform code Wijffels zijn alle noodzakelijke beleidsstukken opgesteld, welke op aanvraag

verkrijgbaar zijn.
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TOEKOMST:

In 2017 is gebleken dat er inderdaad behoefte is en blijft aan onze diensten en services en hebben
wij een aantal nieuwe partners kunnen toevoegen, zoals Solidaridad en INOW. In 2018 zal de focus
liggen op het verder versterken en uitbreiden van deze partnerschappen door middel van het
uitvoeren van huidige en nieuwe projecten.
In 2017 zijn we gestart met onze toegevoegde waarde binnen de projecten explicieter te maken.

Daarnaast is in de vernieuwde Brand strategy en de bijbehorende communicatie uitingen onze rol
uitgewerkt en die kan daardoor in de verschillende uitingsvormen beter gecommuniceerd worden.
Vervolgens willen we groeien door samenwerking. In 20l81igt de focus op het vergroten en
uitbreiden van ons netwerken en onze naamsbekendheid vergroten.
Om ervoor zorg te dragen dat er voldoende buffer aanwezig is om de terugloop in subsidies te
kunnen doorstaan wordt er ook in het komende jaar blijvend op de cashflow gestuurd. We streven na
om het komende het jaar af te kunnen sluiten met een positief resultaat en zo voor de toekomst een
reserve op te bouwen om de afnemende inkomsten te kunnen opvangen.
De huidige pipeline lijkt voldoende om dezelfde omzet te realiseren als in 2018.

Het blijff een noodzaak om in het eerste kwartaal van 2018 te focussen op business development en
het verder aanscherpen van de communicatie uitingen.

Binnen business development wordt nog steeds de volgende strategie aangehouden:
1 .) Kleine opdrachten in de vorm van co-creaties die tot grotere projecten/opdrachten
moeten leiden.

2.) Middelgrote opdrachten die tot een jaar in uitvoer kosten.
3.) Grote 'programma' opdrachten die meerdere jaren uitvoer kosten.
Creatief netwerk en Lokale partners ín design research.
In de toekomst gaan we meer met lokale creatieven werken wat een behoefte is die we van
verschillende klanten terughoren. Dit maakt het makkelijker om lokaal te werken en kostenefficiënter
te werken. Hiervoor zijn we in 201 7 begonnen met het opbouwen van een netwerk van creatieve

partners die onze methode begrijpen en kunnen uitvoeren. In 2017 zijn 2 eerste partner aangehaakt.
FINANC?ËLE ONTWIKKELINGEN

Voor 2017 was in de begroting in het jaarverslag een omzet van € 834. 180 gebudgetteerd met een

resultaat van € 1 .871 . De gebudgetteerde omzet bestond uit € 589. 180 aan omzet uren en € 245.000

aan doorbelasten kosten.

De gerealiseerde omzet in 2fü 7 is totaal € 883.311 bestaande uit € 545.21 1 aan omzet uren en €

338. 100 aan doorbelaste project kosten. Het verlies over 2017 bedraagt € 73.578 en zal onttrokken
worden aan bestemmingsfondsen en de continu'íteitsreserve. Na deze onttrekking bedraagt het
eigen vermogen € 313.855, waarvan de continuaíteitreserves € 308.733 bedraagt.

g
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De liquiditeitspositie is als gevolg van de subsidie en de afronding van de projecten uit het
bestemmingsfonds afgenomen van € 166.376 aan begin van het boekjaar naar € 1 18.840 aan het
einde van het boekjaar.
Voor 2018 is de volgende begroting opgesteld.

.}>,Qeg-roíing Sttchting Butterfly Works

Bu.d,,get 2018

Omzet subsidies opdrachten

€ 574.463

Omzet project kosten

€ 499.872

Totaal omzet

€ 1 .074.335

Overhead

Staffing

€ 459. 127

Housing costs

€ 34.800

Office costs

€ 7.620

General costs

€ 28.920

Computer costs/assistance

fü.400

Sales costs

€ 26.720

InteresUbanking costs

€1.200

Totaal kosten

€ 569.787

Out of pocket projectkosten

€ 499.872

Ïotaal projectkosten

€ 499.872

Resultaat

€ 4.677
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R?SICOANALYSE

In de sector waarin wij werkzaam zijn (ontwikkelingssamenwerking) zijn onze partners en
opdrachtgevers veelal afhankelijk van subsidies en fondsen. De trajecten om geld aan te vragen bij
die subsidies en fondsen duren lang (afhankelijk van het fonds 3- 6 maanden) en zijn onzeker door
grote concurrentie. Dit betekent dat wij een lange lead tijd hebben voor projecten. We zorgen er
daarom voor dat er altijd meerdere aanvragen tegelijk lopen en dat we een half jaar vooruit plannen.
Daarnaast zijn wij meestal geen hoofdaanvrager, maar partner of onderaannemer. Het is regelmatig
zo dat als het project dan doorgaat, we afhankelijk zijn van de klant wanneer de opdracht en de
werkzaamheden daadwerkelijk kunnen starten, waardoor wij onze capaciteit en planning goed in de
gaten moeten houden.

In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er soms onvoldoende budget is bij onze klanten om
ons in te huren en dat we niet altijd kunnen (en willen) invliegen om onze methode lokaal toe te
passen. In de landen waar wij werkzaam zijn gelukkig steeds meer lokale organisaties zijn die een
(deel van) onze services kunnen uitvoeren en wij streven er naar om meer en meer met lokale
partners samen te werken, op onze methode en in de creatieve industrie.

De landen waarin wij werken met onze partners/klanten zijn risicolanden (met instabiele regeringen
en waar oorlog en natuurrampen voorkomen) waardoor projecten soms op het laatste moment
worden uitgesteld. Wij houden hier rekening mee door op de momenten dat projecten worden
uitgesteld aan interne projecten te werken, en werken meestal niet in de meest fragiele staten.
Amsterdam, mei 2018

Het bestuur,
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

3"l december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

m

Verbouwingen

3.554

Inventaris

1.568

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

(2)

6.351
3.417
5.122

9.768

1

45

VLOTTENDE ACTIVA
VOORRAAD

Onder handen projecten

(3)

VORDERINGEN

(4)

Debiteuren

Overige belastingen en
premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en
overlopende activa

LIQU?DE MIDDELEN

16.000

65.802

"I 75.900

3.779

4.857

207.752

83.222

(5)

277.332

263.979

118.840

166.376

401 .298

456.168

'$
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PASSIVA

VERMOGEN

31 december 2017

31 december 20'l6

€

€

€

€

(6)

Continu'íteitreserves

308.733

Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds

348.541

5.122

9.768
29.123
313.855

KORTLOPENDE SCHULDEN

387.432

(7)

Crediteuren

29.987

29.795

Vennootschapsbelasting
Overige belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva

10.972

12.945

46.484

25.996
87.443

68.736

401 .298

456. 168

'I:

Ü
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie 2017
€

Begroting

Realisatie

2017

2016

€

€

BATEN

(9)
Consultancybaten
(10)
Giften en baten uit fondsenwerving (1 1 )
Financiële baten
(12)
Overigebaten
(13)

216.379

665.676

664.770

326.998

2.162

1.965

SOM DER BATEN

883.311

Subsidiebaten

656
1.697

589. 180

996.991

LASTEN

Directe uitgaven aan projecten (14)
Personeelslasten
(15)
Afschrijvingen
(16)
Financiële lasten
(17)
Overige bedrijfslasten
(18)

857.708

245.000

1.055.114

515.722

467.235

485. 107
6.254

2.567

4.800

1.157

98.266

115.175

140.403

Correctie voor doorbelaste kosten naar

(522.064)

(245.000)

(600.104)

SOM DER LASTEN

956.845

587.309

1.087.931

RESULTAATVOOR BELASTINGEN

(73.534)

1.871

(90.940)

(73.578)

1.871

(90.940)

-39.809

1.871

-18.584

-4.646

o

-79

-29.123

o

o

o

-72.277
o

-73.578

1.871

-90.940

4.646

directeuitgavenaanprojecten (19)

Resultaat deelneming

(20)

Vennootschapsbelasting

(21)

44

RESULTAAT NA BELASTINGEN

RESULTAATBESTEMMING

ContinuÏteitreserves

Bestemmingsreserve vaste activa
Bestemmingsfonds overige projecten
Bestemmingsfonds MFS ll

"$:í:

%
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4. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE TOELICHT?NGEN
ACTMTEITEN

Bij notariële akte d.d. 15 september 2004 is opgericht de stichting "Stichting Butterfly Works".
De activiteiten worden met ingang van voorgenoemde datum voor rekening en risico van de
Stichting Butterfly Works.
De stichting heefi ten doel:

Het ontwikkelen van nieuwe concepten en werkmethoden gericht op structurele
armoedebestrijding in ontwikkelingslanden in samenwerking met particuliere organisaties en
overheden.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer het uitvoeren van en/of het
ondersteunen van particuliere organisaties en overheden in en ten behoeve van
ontwikkelingslanden op het gebied van:
Feasibility studies;
Contextual research;
Curriculum development;
Content editing;
Artwork design;
(Social) Product development;
*

*

*

ë

Product innovation;

Game development;
*
*
*

*

Mobile solutions;

Visualisation / Graphics;
Quality control and overall sustainability;
Partnerships & Alliances;
Train the Trainer;
Trendwatching;
Co-creation Workshops;
(Social)business Development;
Organisatieadviezen.

CONTlNU'l'TElT

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continu'íteitsveronderstelling.
VESTIGINGSADRES, RECHTSVORM EN INSCHRIJFNUMMER HANDELSREGISTER

De stichting is feitelijk gevestigd op ms. van Riemsdijkweg 57, 1033 RC te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34213609.
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SCHA TTINGEN

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

OMZETBELASTING

De stichting is belastingplichtig voor omzetbelasting. De stichting houdt rekening met een
volledig recht op aftrek voorheffing btw voor MSF-2 en dergelijke projecten, op grond van
Resolutie BTW-283 en de toezegging van de staatssecretaris van financiën (bij de
kamerbeantwoording d.d. 8 april 2015, DGB/201 5/1 328).

ALGEMENE GRONDSLAGEN
ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa
en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 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.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

MATERIËLE VASTEACTIVA

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten, verminderd met lineaire afschrijvingen bepaald op basis van de
geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen
bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.
F?NANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd
volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van
de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis
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De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze
jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor
aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de
desbetreffende deelneming.

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen
wegens oninbaarheid.

LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter
vrije beschikking staan, dan vvordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

VERMOGEN

De continuïteitreserves betreft het vrij besteedbaar deel van het vermogen. De
continuïteitreserves wordt gevormd uit de resultaatbestemming. De stichting zal niet meer
vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden van de stichting.

SCHULDEN

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders bepaald.

18
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN

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

RESULTAAT

Met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen, wordt het
resultaat bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar,
gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

0 VERHEIDSSUBSIDIES

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten 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.
LASTEN PROJECTEN

Onder deze post worden de directe projectkosten geboekt alsmede de directe uren van de
personeelsleden. Het uurtarief van de personeelsleden wordt verhoogd met een vast bedrag
voor de indirecte uren van alle personeelsleden en een dekking voor de overige
bedrijfslasten. Deze opslagen zijn dezelfde zoals die worden berekend voor de begroting van
het betreffende jaar. Aan deze begroting en daarmee expliciet ook aan de gehanteerde
uurtarieven wordt door het bestuur, de Raad van Toezicht en betrokken partijen, zoals Oxfam
Novib, vooraf een akkoord gegeven.

PERSONEELSBELONINGEN

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in
de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk
de belastingautoriteit.

AFSCHRIJVINGEN

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste
percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische
levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in
mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

W,ficatie
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FINANCIËLE BA TEN EN LASTEN

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
VENNOOTSCHAPSBELASTING

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de staat
van baten en lasten, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt

rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
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5. TOEL?CHTING OP DE BALANS
ACTIVA
VASTE ACTIVA

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Verbouwíngen

Inventaris

Totaal

€

€

€

Boekwaarde per 1 januari 201 7
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Boekwaarde per 1 januari 2017

12.087

89.058

101.145

(5.736)

(85.641)

(91.377)

6.351

3.417

9.768

(2.796)

(1.850)

(4.646)

(2.796)

(1.850)

(4.646)

Mutaties

Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 201 7
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december 2017

12.087

89.058

101.145

(8.533)

(87.490)

(96.022)

3.554

1.568

5.122

Afschrijvingspercentages

%

Verbouwingen

20

Inventaris

20

De inventaris worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering.
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2. FINANC?ËLE VASTE ACTIVA
31-12-2017
€

Deelneming Tunga BV (45%)

31-12-20-16
€
1

45

Per 7 oktober 2016 is de vennootschap Tunga B.V. (gevestigd in Amsterdam) opgericht met
als doelstelling "Het in contact brengen van getalenteerde Afrikaanse software ontwikkelaars
met betaalde software projecten in de hele wereld, alsmede houdsteractiviteiten". In 2016
zijn de project activiteiten overgedragen aan Tunga B.V. Stichting Butterfly Works heeft een
belang van 45% in het geplaatst aandelenkapitaal welke gedurende 2018 zal worden
afgebouwd naar een belang van 5% in de STAK Tunga. Gezien het negatieve eigen
vermogen van Tunga B.V. is de waarae van de deelneming gewaardeerd op € 1 ,-.
VLOTTENDE ACTIVA

3. VOORRAAD
31-12-2017

31-12-2oí6

€

€

ONDERHANDEN PROJECTEN

Project Tunga
Gedeclareerde termijnen

16.000

16.000

4. VORDERINGEN
31-12-2017

31-12-2016

€

€

DEBITEUREN

Debiteuren

65.802

1 75.900

65.802

175.900

3.779

4.857

59.834

29.556

147.918

53.656

Voorziening dubieuze debiteuren

OVERIGE BELASTINGEN EN PREMIES
SOCIALE VERZEKERINGEN

Omzetbelasting

OVERIGE VORDERINGEN EN
OVERLOPENDE ACTIVA

Overige vorderingen
Overlopende activa
22
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207.752

83.222

45.589

16.000

14.245

13.566

59.834

29.556

OVERIGE VORDERINGEN

Rekening courant Tunga B.V.
Lening u/g Zaila
Rekening-courant Hester Kluit

REKENING-COURANT TUNGA B. V.
2017

2016

€

€

Stand per 1 januari

15.955

Mutatie

29.634

16.000

Stand per 3al december

45.589

16.000

25 mei 2018 is met dhr. E. Spruyt overéénstemming bereikt om de lening van Freekick
Holding B.V. over te dragen naar Tunga B.V. Dit zal de rekening-courant met Tunga B.V.
verlagen.

LENING U/G ZAILA

Stichting Butterfly Works werkt samen met de organisatie Zaila aan het Taragalte Project. In
het kader van dit project heeft de Stichting in 2013 aan Zaila een lening verstrekt van
€ 1 5.000. De rente bedraagt vanaf 1 januari 2014 5% per jaar.
Lening u/g Zaila
Stand per 1 januari
Aflossing

2017

2016

€

€

13.566

14.567

(1.001)

Rente

678

Stand per 31 december

14.245
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31-12-2017

31-12-2016

€

€

OVERLOPENDE ACTIVA
Huur

8.226

Rente

138

Ziekengeld
Nog te factureren projecten
Overige vorderingen
Overige overlopende posten

746
6.007

í46.962

34.015
4.251

818

411

147.918

53.656

5. LIQU?DE MIDDELEN
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Rabobank NL42 RABO 0117.7120.00

rekening-courant

52.829

88.657

2.081

1.976

54.472

53.832

8.374

20.598

Rabobank NL95 RABO 1266.7646.07

bedrijfsspaarrekening
ASN Bank NLO5 ASNB 8804.4153.98

sparen zakelijk
Rabobank Work in Progress
Kruisposten

145

Kas

102

15

Kas vreemde valuta

982

1.153

118.840

166.376

De liquide middelen staan volledig ter beschikking aan de stichting.
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PASSIVA

6. VERMOGEN

2017

2016

€

€

CONTINUITEITSRESERVES

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

348.541

367.125

(39.809)

(18.584)

Stand per 31 december

308.733

348.541

31-12-2017

31-12-2oí6

€

€

BESTEMMINGSRESERVES

Bestemmingsreserve vaste activa

9.768

9.847

9.768

9.847

BESTEMMINGSRESERVE VASTE ACTIVA

Stand per 1 januari
Dotatie

Resultaatbestemming
Stand per 31 december

9.768

9.847

-4.646

-79

5.122

9.768

Uit de bestemmingsreserve voor de activa valt jaarlijks via de bestemming van het saldo
van baten en lasten een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op het materiaal vast
actief.
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BESTEMMINGSFONDS NOG UIT TE VOEREN
OVERIGE PROJECTEN

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

31-12-2017

31-12-2oí6

€

€
29.123

101.400

(29.123)

(72.277)
29. 123

BESTEMMINGSFONDS NOG UIT TE VOEREN
PROJECTEN MFS //

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

Het bestemmingsfonds voor de nog uit te voeren overige projecten bestaat uit een aantal
projecten welke in dit boekjaar nog niet volledig zijn afgerond en waarvoor de
werkzaamheden in komend boekjaar worden afgerond. Voor 2018 zijn er geen projecten
waarvoor gelden zijn ontvangen die in de bestemmingsreserve moeten worden opgenomen.
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7. KORTLOPENDE SCHULDEN

2017

2016

€

€

Freekick Holding B.V.

20.800

Crediteuren

9.187

29.795

29.987

29.795

De lening van Freekick Holding B.V. zijn facturen welke zijn gestuurd aan Stichting Butterfly Works

voor werkzaamheden voor het pro1ect Tunga B.V. De rente op deze lening is 4 % per 3aar. 25 mei
2018 is met dhr. E. Spruyt overéénstemming bereikt om de lening van Freekick Holding B.V. over te
dragen naar Tunga B.V.

2017

2016

€

€

OVERIGE BELASTINGEN EN PREMIES
SOCIALE VERZEKERINGEN

Loonheffing

10.972

12.945

10.972

12.945

0 VERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE
PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

€

€
46.484

25.996

Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen

13. 189

15.061

Accountants- en administratiekosten

12.631

Vooruit ontvangen baten
Kosten fiscale advisering
Overige

15.338

OVERLOPENDE PASSIVA

OVERLOPENDE PASSIVA

5.034
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3. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHT?NGEN

MEERJARIGE FINANCIËLE RECHTEN EN VERPL?CHTINGEN
HUURVERPLICHTINGEN ONROERENDE ZAKEN

Stichting Butterfly Works huurt vanaf 1 februari 2011 voor de uitoefening van haar activiteiten
een bedrijfsruimte gesitueerd aan Ms. van Riemsdijksweg 57 te Amsterdam. De
huurovereenkomst ie aangegaan tot 31 december 2013.
Per 1 januari 2014 is de huurovereenkomst verlengd voor een periode van 2 + 3 jaar.
Stichting Butterfly Works heeft de mogelijkheid de huurovereenkomst per 31 december 2015
op te zeggen, maar heeft daar geen gebruik van gemaakt. De huurovereenkomst eindigt van
rechtswege op 31 december 2018.

De betalingsverplichting vanaf 1 januari 2014 bestaat uit: de huurprijs, vermeerderd met de
vergoeding omdat er geen met omzet belaste verhuur wordt overeengekomen, een bijdrage
conceptmanagement vermeerderd met btw en een voorschot m.b.t. levering, transport, de
meting en het verbruik van water te vermeerderen met btw. Per betaalperiode van drie
kalendermaanden bedraagt de huurprijs per 1 januari 2017:
€ 7.828,46 huurprijs
€ 391 .42 vergoeding
€ 247,00 bijdrage conceptmanagement vermeerder met btw
€ 38,00 voorschot levering, transport, meting en het gebruik van water vermeerderd met
btw

Mei 2018 is het voorstel getekend van de verhuurder om het contract te verlengen tot 31
augustus 2020.

HUURRECHTEN ONROERENDE ZAKEN

Stichting Butterfly Works verhuurt vanaf 1 januari 2013 werkplekken aan de Ms. van
Riemsdijksweg 57 te Amsterdam. Per 1 januari 2016 is de huurovereenkomst verlengt voor
5 werkplekken met een periode van 3 jaar eindigt van rechtswege op 31 december 2018. De
opzegtermijn van deze huurovereenkomst betreft 3 maanden.

De verhuur per 1 januari 2017 bedraagt en word maandelijks gefactureerd:
€ 1250,00 huurprijs
€ 110,00bijdragekantinekosten
€ 15,00 bijdrage kopieerkosten
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie 2017
9. SUBSIDIEBATEN

€

Begroting

Realisatie

2017

2016

€

€

Nederlandse overheidssubsidie MFS II

Overige subsidies
Terugbetaling teveel ontvangen subsidie

216.379

294.590

670.176
4.500

216.379

507.800

665.676

Per 1 januari 2016 ontvangen wij de Nederlandse overheidssubsidie MFS Il niet meer, dus

zijn er geen inkomsten meer. De overige subsidie en omzet consultancy betreft omzet op
projectbasis. Voor 2017 was alleen Work in Progress een subsidie project.

10. CONSULTANCYBATEN

Omzet consultancy

664.770

294.590

326.998

11. GIFTEN EN BATEN UIT FONDSENWERVING

Donaties en giffen

656

12. FINANC?ËLE BATEN

Rente bedrijfsspaarrekeningen
Rente Tunga B.V.
Rente lening u/g Zaila

138

1.965

1.346
678

2.162
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13. OVERIGE BATEN

Realísatie 2017
€

Begroting

Realisatie

2017

2016
€

€

Doorberekende werkzaamheden/
kosten

Teruggaaf omzetbelasting jaren
2013 Um 2014

Overige baten

1.697
1.697

14. UITGAVEN AAN PROJECTEN
857.708

Besteed aan overige projecten

857.708

1.055.114
245.000

1.055.114

15. PERSONEELSLASTEN

Lonen en salarissen

432.286

497.097

Sociale lasten

63.651

81.052

Overige personeelslasten

19.785

25.550

515.722

467.234

603.699

LONEN EN SALARISSEN

Bruto lonen

339.573

386.255

24.858

(2.060)

Gratificaties / bonussen

Mutatie vakantiegeldverplichting
Mutatie vakantiedagen verplichting
Vrijwilligers
Inhuur extern personeel/
overige externe personeelskosten

5.034
336

62.485 -

750
íü .ooo

432.286

395.945

432.286

395.945

Ontvangen ziekengelduitkeringen
Ontvangen subsidies

30

ter 41ntifícaíie
íl-í'?

Wot

VAN REE'Ae'COUNTANTS

Stichting Butterfly Works, Amsterdam

SOCIALE LASTEN

Realisatie 2017

€

Begroting

Realisatie

2017

2016

€

€

Premie zorgverzekeringswet

23.901

25.523

Sociale lasten

39.750

43.471

63.65í

68.994

Reis-en verblijflasten

7.015

7.777

Kantinelasten

2.048

1.577

Opleidingslasten
Overige

4.297

5.665

6.462

s. 149

19.785

20.168

Overige personeelsl«:ísten

PERSONEELSLEDEN

Bij de stichting waren in 2017 gemiddeld 10 personeelsleden werkzaam (2016:10).
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Realisatie 2017
16 AFSCHRUVINGEN

€

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Begrotíng

Realisatie

2017

2016

€

€

4.646

6.254

Bankrente en kosten

1.153

1.069

Betalings- en koersverschillen

1.414

88

17. F?NANCIËLE LASTEN

2.567

4.800

1.157

Huisvestingslasten

27.909

33.700

26.997

Kantoorlasten

20.665

15.300

17.828

4.741

28.750

64.453

44.951

37.425

31.125

98.266

115.175

140.403

18. OVERIGE BEDRuFSLASTEN

Verkooplasten
Algemene lasten

:ï
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HUISVESTINGSLASTEN

Realisatie

Begroting

Realisatie

2017

2017

2016

€

€

€

Huur kantoor c.a.

34.063

34.019

Gas, water, licht

10.179

7.769

Onroerendezaakbelasting

522

363

Schoonmaakkosten

504

Overige huisvestingslasten
Doorbelaste huur

2.576

2.197

-19.934

-17.352

27.909

33.700

26.997

KANTOORLASTEN

Kantoorbenodigdheden
Onderhoud inventaris
Communicatiekosten
Porti

568

470

10.276

6.977

4.587

5.555

108

154

Contributies en abonnementen

3.492

2.382

Hosting /Internet

1.634

2.289

20.665

15.300

17.828

VERKOOPLASTEN

Relatiegeschenken

5

18

Reis- en verblijfkosten

3.399

1.326

Representatielasten
Afboeking oninbare debiteuren

1 .337

708
62.401

4.741

28.750

64.453

ALGEMENE LASTEN

Accountants- en administratielasten

18.076

36. 153

Advies- en informatiekosten

7.500

13.273

Verzekeringen
Kosten oninbare omzetbelasting
Overige algemene lasten

9.822

8.072

6.302

(26.373)

3.251
44.951

37.425

31.125
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Realisatie 2017
€

Begroting

Realisatie

2017

2016

€

€

19. DOORBELASTE KOSTEN NAAR

522.064

PROJECTEN

600.104

20. RESULTAATDEELNEMING

Tunga B.V.

44

21. VENNOOTSCHAPS-BELASTING

De belastingen over het resultaat over 2017 bedraagt € 0 (2016: € 0).

BESTEMMING SALDO BATEN EN LASTEN

In de statuten is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het saldo
van baten en lasten.

Het saldo van baten en lasten over 2017 is ten gunste gebracht van het vermogen.
Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het negatieve resultaat over 2017 ad € 73.578
gedeeltelijk onttrokken aan de bestemmingsfondsen ad € 29. 123 bestemmingsreserve vaste
activa ad € 4.(o46 en continuïteitreserves ad € 39.809.

Amsterdam, 3 juli 2018
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VAN gi?uwÏúwÏs

Stichting Butterfly Works, Amsterdam
Het bestuur:

M. van der Woude

H. Holm

M.C. Huisman

De raad van toezicht:

J.M. van Duin

A.E. van der Zee

B.G.T. van Berkestijn

P.F. van Riemsdijk

ter i$i
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7-7%

VAN REE ú'e6öuwÏasÏs

Stichting Butterfly Works, Amsterdam

OVERIGE GEGEVENS

ter ii

VAN REE
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