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Accountantsverslag 



1!  
Stichting Japan Festival 
Ter attentie van het bestuur 
Postbus 221 
1000  AE  Amsterdam 

Aalsmeer, 23 juni 2016 
Ons kenmerk: 02006012/2015 

Geacht bestuur 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2015 van Stichting Japan Festival te 
Amsterdam. 

Samenstellingsverklaring van de accountant  

Aan: Opdrachtgever 

De jaarrekening van Stichting Japan Festival te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de 
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van 
baten en lasten over 2015 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. 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 Japan Festival. 

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. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen 
wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.  

Algemeen 

Oprichting stichting 

De stichting is opgericht 16 maart 1998. 
Per 02-09-2010 is de de statutaire naam gewijzigd in Stichting Japan Festival. 

Doel: 
De stichting heeft als doel het organiseren van een periodiek op Japan gericht evenement, in de meest 
brede zin van het woord, teneinde daarmee de band tussen de Japanse en Nederlandse gemeenschap te 
versterken, en alles te doen wat aan het doel dienstbaar is of kan zijn. 
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Stichting Japan Festival 
Amsterdam 

Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur was per 31 december 2015 als volgt samengesteld: 

Voorzitter: De heer F.H.J. van Schoonhoven 

Secretaris: Mevrouw C. de Kemp-Everts 

Penningmeester: De heer R. Scholten 

Samenstellingsverklaring afgegeven 



Stichting Japan Festival 
Amsterdam 

Financiële positie 

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende 
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling 
van de balans per 31 december 2015 in verkorte vorm. 

Financiële structuur 

Activa 
Vorderingen 
Liquide middelen 

Passiva 
Stichtingsvermogen 
Kortlopende schulden 

Analyse van de financiële positie 

31-12-2015 31-12-2014 
€ % € 

3.680 19,0 7.260 29,3 
15.665 81,0 17.527 70,7 
19.345 100,0 24.787 100,0 

13.321 68,9 23.660 95,5 
6.024 31,1 1.127 4,5 

19.345 100,0 24.787 100,0  

31-12-2015  31-12-2014 
€  € 

Op korte termijn beschikbaar 
Vorderingen 
Liquide middelen 

Kortlopende schulden 
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 

Vastgelegd op lange termijn 
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 

Financiering 

Stichtingsvermogen 

3.680 7.260 
15.665 17.527 
19.345 24.787 
(6.024) (1.127) 
13.321 23.660 

13.321  23.660 

13.321  23.660 
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Stichting Japan Festival 
Amsterdam 

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Aalsmeer, 23 juni 201 

Alfa Accountant  dviseurs B.V. 

d . N- . van Eekelen AA 

Samenstellingsverklaring afgegeven 
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Bestuursverslag 

Het bestuursverslag ligt ter inzage ten kantore van de rechtspersoon. 

Samenstellingsverklaring afgegeven 
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Stichting Japan Festival 
Amsterdam 

Balans per 31 december 2015 

(na voorstel saldoverdeling) 

31-12-2014 
€  € 

3112-2015 
€  € 

ACTIVA 

Vlottende activa 

Vorderingen 
Overige vorderingen en overlopende  1 
activa  3.680 

Liquide middelen  2  15.665 

19.345 
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7.260 

17.527 



31-12-2015  31-12-2014 
€  €  €  €  

PASSIVA 

Stichtingsvermogen  3 
Overige reserve  13.321  23,660 

Kortlopende schulden 
Belastingen en premies sociale  4 
verzekeringen  3.024  127 
Overige schulden en overlopende  5 
passiva  3.000  1.000 

 

6.024  1.127 

19.345 24.787 



Stichting Japan Festival 
Amsterdam 

Staat van baten en lasten over 2015 

Nettobaten 6 
Directe kosten 7 
Brutowinst 
Lasten 
Verkoopkosten 8 
Kantoorkosten 9 
Algemene kosten 10 
Som der lasten 

Saldo van baten en lasten 
Andere rentebaten en soortgelijke  11 
opbrengsten 
Rentelasten en soortgelijke kosten  12 
Financiële baten en lasten 
Saldo van baten en lasten 

Bestemming saldo van baten en lasten 

Overige reserve 

2015 
€  € 

0 
0 

0 

6.000 
694 

3.614 
10.308 

(10.308) 

85 
(116) 

(31) 

(10.339) 

2014 
€ € 

186.764 
(169.983) 

16.781 

0 
2.208 
3.932 

6.140 

10.641 

0 
(110) 

(110) 
10.531 

10.531 
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Stichting Japan Festival 
Amsterdam 

Grondslagen van waardering en resultaatbepalirig 

Algemeen 

Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Japan Festival, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit: 
het organiseren van een periodiek op Japan gericht evenement, in de meest brede zin van het woord, 
teneinde daarmee de band tussen de Japanse en Nederlandse gemeenschap te versterken, en alles te 
doen wat aan het doel dienstbaar is of kan zijn. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 
De jaarrekening is opgemaakt conform Richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven zoals 
opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJk Cl). 

De jaarrekening is opgesteld in E. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waaide 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. 

Eigen vermogen 
Dit is het vrij besteedbaar deel van het vermogen dat beschikbaar is voor de doelstellingen. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 
De sponsorgelden- en bijdragen worden verantwoord in de periode waarop ze 
betrekking hebben. De lasten en directe evenementkosten worden toegerekend aan de 
periode waarop ze betrekking hebben. 

Samenstellingsverklaring afgegeven  11 



Stichting Japan Festival 
Amsterdam 

Netto baten 
Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen. 

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. 

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. 

Kostprijs baten 
De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het 
directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die 
aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 

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

Som der financiële baten en lasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest. 
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Stichting Japan Festival 
Amsterdam 

Toelichting op de balans 

Vlottende activa 

Vorderingen 
31-12-2015  31-12-2014 

€  € 
I Overige vorderingen en overlopende activa 
Te vorderen sponsoring (2013/2014) 
Te vorderen sponsorgeld Okura (december 2015) 

2 Liquide middelen 
ABN AMRO 

1.260 7.260 
2.420 0 
3.680 7.260 

15.665  17.527 

3 Stichtingsvermogen 
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Stand per 1januari 2015 
Uit resultaatverdeling 
Stand per 31 december 2015 

Kortlopende schulden 

4 Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Omzetbelasting 

5 Overige schulden en overlopende passiva 
Accountantskosten 
Vooruitgefactureerde termijnen  

Overige reser- 

23.660 
(10.339) 
13.321 

3.024  127 

1.000 1.000 
2.000 0 
3.000 1.000 
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Stichting Japan Festival 
Amsterdam 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
2015  2014 
€  € 

6 Nettobaten 

Vooruitontvangen Sponsorbijdragen uit vorig jaar  0  39.000 
Sponsorbijdragen  2.000  147.764 

 

2.000  186.764 
Mutatie batenvorderingen  (2.000)  0 

 

0  186.764 

7 Directe kosten 

Kosten evenementen Concerten  0  169.983 

8 Verkoopkosten 

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren  6.000  0 

9 Kantoorkosten 

Porti  424  387 
Drukwerk  0  1.152 
Kosten automatisering  270  669 

 

694  2.208 

10 Algemene kosten 

Abonnementen en contributies 685 550 
Assurantiepremie 1.180 1.180 
Accountantskosten 1.750 1.717 
Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen 0 137 
Overige algemene kosten (1) 348 

3.614 3.932 

11 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Ontvangen depositorente 85 0 

12 Rentelasten en soortgelijke kosten 

Betaalde bankrente 116 110 
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Stichting Japan Festival 
Amsterdam 

Amsterdam, 
Stichting Japan Festival 

De heer A. Sakuma  Mevrouw C. de Kemp-Everts  De heer N.  Matsumoto  
Voorzitter  Secretaris  Penningmeester 
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Stichting Japan Festival 
Amsterdam 

Bijlage specificatie omzetbelasting 

Omzetbelasting-nummer:  NL 8086.93.542.1301 

I Prestaties binnenland 

Ia Leveringen/diensten hoog tarief 

5 Voorbelasting en eindtotaal 

5a Verschuldigde omzetbelasting 
5b Voorbelasting 
5e Eindtotaal 
51 Reeds op aangiften betaald / ontvangen 

April 
Oktober 

5g Suppletie 2015, te betalen 

Grondslag  Omzetbelasting 
€  € 

 

2.000  420 

-I-  94 
-1-  227 

Samenstellingsverklaring afgegeven 
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