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Jaarrekening 2017
STICHTING NEDERLAI
,NDS FONDS VOOR

ISRAELISCHE CULTUU R TE AMSTERDAM

Aan het bestuur van

Stichting Nederlands Ponds voor Israelische Cultuur
Nieuwe Uilenburgerstraat 91
1011 LM AMSTERDAM

Bennekom, 22 februari 2018

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport inzake de jaarrekening 2017 aan.

Het bestuur van de rechtspersoon is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de
jaarrekening.

1.

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Nederlands Fond voor Israelische Cultuur te Amsterdam is door mij
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans

per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 met| de daarbij horende
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiele 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 financiele
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 veroijiderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamh den zijn wij door het
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met
onze kennis van Stichting Nederlands Ponds voor Israelische Cultuur.

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
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat
wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Bennekom, 22 februari 2018

PEGASOS iEGAL S EINANCE

den Brink RA
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Algemeen
Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 21 april 2011 werd de Stichting Nederlands Fond voor Israelische Cultuur
per genoemde datum opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder dossiernummer 52585816.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Nederlands Fonds voor Israelische Cultuur wcjrrdt in

artikel 1 van de

statuten als volgt omschreven:

"Nederland in contact te brengen met een breed scala aan projecten uit Isrhel op het gebied van
dans, fotografie, mode, design, theater, muziek, literatuur, architectuur, film en beeldende kunst."
Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door:
- Mevrouw E.H. Swaab

- De heer E.J. van den Bergh
- De heer J. Schrijver

(voorzitter)
(penningmeester)
(secretaris)

Vaststelling jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 is per 4 juli 2017 door het bestuur vastgesteld.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking resultaatbestemming)

A c t i V a
31.12.2017

31.12.2016

Vaste activa
Materiele vaste activa

Verbouwingen

645

Inventaris

676
1.321

VIottende activa

Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlge vorderingen en
overlopende activa

2

4.843

7.697

3

1.052

6.338
5.895

14.035

Liquide middelen

42.244

50.636

Totaal activa

48.139

65.992

P a ss i v a

Eigen vermogen
Overige reserves

5

48.981

24.997

48.981

24.997

Kortlopende schulden
Overlopende passive

6

I7.OII

23.142

Totaal passiva
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23.142

17.011

48.139

65.992
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017

2016

€

Opbrengsten
Projectkosten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen materiele vaste activa
Huisvestingskosten
Verkoopkosten

109.480

8

194.025

52.702

155.877

62.830

96.205

1

1.321

2.869

9

4.301

5.167

10

10.381

5.713

Kantoorkosten

11

502

1.102

Algemene kosten

12

1.005

2.000

Som der bedrijfslasten

133.042

Bedrijfsresultaat

(23.562)

Rentelasten en soortgelijke kosten

(422)

Batig saldo boekjaar

(23.984)
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168.933
25.092

(547)
24.545
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Activiteiten

De stichting is actlef onder de naam KUNSTENISRAEL en zet zich In om Neiderlanders in contact
te brengen met een breed scala aan culturele projecten uit Israel, op het gebied van o.a. dans,
fotografle, mode, design, theater, muziek, literatuur, architectuur, film en beeldende kunst.

KUNSTENISRAEL is een onafhankelijke non-profit organisatie die werkt zonder enig politiek of
religieus oogmerk.
KUNSTENISRAEL streeft ernaar de bekendheid van Israelische kunst en cultuur in Nederland bij
een zo groot mogelijk publiek te bevorderen. Dit wordt gerealiseerd door het toekennen van
incidentele bijdragen aan projecten van kunstenaars, kunstinstellingen en overige initiatiefnemers.

Bovendien biedt KUNSTENISRAEL publicitaire ondersteuning voor passende kunstprojecten.
Deze ondersteuning bestaat uit een vermelding op de culturele agenda van de website, op de
Facebook pagina en in de digitale nieuwsbrief in het Engels of Nederlands.
Valuta

Alle in dit rapport vermelde bedragen zijn in euro's weergegeven.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Grondslagen voor de waardering van actlva en passive
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor kleine rechtspersonen.

Activa en passive worden gewaardeerd tegen
waarderingsgrondslag is vermeld.

nominale waarde, tenzij een

andere

Materiele vaste actlva

De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties en andere vjaste bedrijfsmiddelen
worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) minus de
toegepaste afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis
van de economische levensduur. In het jaarvan aanschaf wordt tijdsevenreaig afgeschreven.
Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
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Liquide middelen
Tenzij anders vermeld, staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de stichting.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengstwaat^de van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten 9P transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden /erantwoord zodra zij
voorzienbaar zijn.
Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte diensten onder aftrek
van kortingen en exclusief omzetbelasting.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op aanschafprijs / vervangingswaarde.
De afschrijving op overige vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgingsprijs- of
vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de
geschatte economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiele vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen. Boekwinsten en -verliezen bij realisatie van niet aan de bedrijfsuitoefening
dienstbare activa worden onder de buitengewone baten en lasten verantwoo rd.
Overige bedrljfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het erslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Belastlngen

De stichting kent geen winstdoelstelling en is om deze reden niet bel^stingplichtig voor de
vennootschapsbelasting.
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TOELICHTING OP DE BALANS

1.

Materiele vaste activa

Het verloop van de materiele vaste activa over het boekjaar Is als volgt:

Verbouwingen Inventaris

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

5.409

8.736

(4.764)

(8.060)

645

676

Afschrijvingen

(645)

(676)

Mutaties boekjaar

(645)

(676)

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijvingen

5.409

8.736

(5.409)

(8.736)

2017

2016

€

€

3.937

5.671

Boekwaarde per 31 december

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.

2.

Belastingen en premies

Omzetbelasting vierde kwartaal
Omzetbelasting 2013 suppletie in te dienen
Omzetbelasting 2017 suppletie in te dienen

2.026
906

4.843

3.

7.697

Overige vorderingen en overlopende activa
2017

2016

€

Waarborgsom

810

Bijdrage COM project KUNSTENISRAEL presenteert
Overige vorderingen

242

4.028

1.052
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4.

Liquide middelen

ABN Amro Bank N.V., rekening-courant
ABN Amro Bank N.V, spaarrekening
Triodos Bank N.V., rekening-courant

2017

2016

€

€

37.489

46.429

4.755

4.207

42.244

50.636

2017

2016

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

5.

Overige reserves

De mutatis in het boekjaar betreft de resultaatbestemming van het boekjaar

6.

Overlopende passive

Accountant en administratie
Directie

Projectbijdragen
Te ontvangen facturen
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720

950

5.042

6.667

11.400

6.000

5.980

3.394

23.142

17.011
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7.

Opbrengsten
2017

Verkopen kaartjes
Giften en bijdragen diversen
Bijdragen Stichting Levi Lassen

8.

178

2.255

59.302

91.770

I 50.000

100.000

!l 09.480

194.025

2017

2016

Overige personeelskosten

Uitzendkrachten

225

Overige kosten personeel
Management

9.

2016

2.152

11.726

14.049

50.879

80.004

62.830

96.205

2017

2016

Huisvestingskosten

Huur

Schoonmaak
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4.059

4.200

242

967

4.301

5.167
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10. Verkoopkosten
2017

2016

(651)

Reclame en advertentiekosten
Drukwerk

6.240

4.182

Reis- en verblijfkosten
Representatie

2.450

631

304

551

Kosten website

1.387

1.000

10.381

5.713

11. Kantoorkosten
2017

2016

142

Telefoonkosten

120

Overige kantoorkosten

143

285

Port!

204

604

13

93

502

1.102

Contributies en abonnementen

12. Algemene kosten
2017

2016

€
Accountantskosten

535

1.530

Advisering
Verzekeringen

470

470

1.005

2.000

Amsterdam, 22 februari 2018

Stichting Nederlands Ponds voor Israelische Cultuur, het bestuur,
De heer J. Schrijver
Mevrouw E.H. Swaab

De heer E.J. van den Bergh
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OVERIGE GEGEVENS

Accountantscontrole

Op basis van haar balanstotaal, haar totale omzet en haar personeelsbesjand hoeft de stichting
op grond van de bepalingen in artikel 2:396 lid 1 BW geen opdracht te ge\^en tot controle van de
jaarrekening. Dit is de reden dat geen accountantscontrole heeft plaatsgevlonden.
Statutaire regaling Inzake de winstbestemming

In overeenstemming met de statuten dient heeft de stichting geeh winstdoelstellingen.
Voorkomende saldi worden bestemd of onttrokken aan de overige reserve.
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