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Aan het bestuur van 
Stichting Diwali Festival
t.a.v.  M. Dunnewijk
Jhr.Mr.Dr. H.A. van Karnebeeklaan 41
1181 XH  AMSTELVEEN

Uithoorn, 2 augustus 2018

Geachte heer Dunnewijk,

1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting Diwali Festival te Amstelveen
bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de
toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de
entiteit verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust te allen tijde bij het bestuur van de entiteit.

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder de door onze beroepsorganisatie NOAB (Nederlandse Orde van
Administratie- en Belastingdeskundigen) uitgevaardigde gedrags  en beroepsregels.

Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het
samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming
verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard en de omvang van onze werkzaamheden hebben tot gevolg
dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid die aan een accountantsverklaring of een
beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld met inachtneming
van de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in  Titel 9 Boek 2 BW.
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2 Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 21 februari 2013, verleden door notaris mr. S.B. Onclin, de Stichting Diwali Festival
per genoemde datum opgericht. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Amsterdam onder nummer 57316317.

Doelomschrijving

De vennootschap heeft ten doel het organiseren van een periodiek evenement.

Vaststelling jaarrekening 2016

De bestuursvergadering heeft de jaarrekening 2016 op 2 mei 2017 vastgesteld. Het resultaat over het
boekjaar 2016 bedroeg € 21.472. Dit bedrag werd overeenkomstig het door het bestuur gedane voorstel
toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

3 Resultaten

Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekeningen over 2017 en 2016 kunnen als volgt worden samengevat:

2017 2016
x € 1.000 % x € 1.000 %

Baten 91 100,0 97 100,0
Besteed aan doelstelling 66 72,5 61 62,9

Brutowinst (A) 25 27,5 36 37,1

Overige bedrijfskosten 17 18,7 15 15,5

Som der bedrijfskosten (B) 17 18,7 15 15,5

Resultaat (A-B) 8 8,8 21 21,6
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4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap 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 2017 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2017 31-12-2016
x € 1.000 % x € 1.000 %

Activa
Vorderingen 12 22,1 14 13,8
Liquide middelen 42 77,9 90 86,2

54 100,0 104 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 54 98,9 46 44,1
Kortlopende schulden - 1,1 58 55,9

54 100,0 104 100,0

Analyse van de financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:

31-12-2017 31-12-2016
x € 1.000 x € 1.000

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 12 14
Liquide middelen 42 90

54 104
Kortlopende schulden - -58

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 54 46

Financiering

Stichtingsvermogen 1 54 46

Blijkens vorenstaande opstelling is het liquiditeitssaldo per 31 december 2017 ten opzichte van
31 december 2016 met € 8.000 gestegen te weten van € 46.000 ultimo boekjaar 2016 tot € 54.000 ultimo
boekjaar 2017.
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5 Fiscale positie

Vennootschapsbelasting

Gelet op de doelstelling en activiteiten van de Stichting Diwali Festival, kan in beginsel niet worden
gesproken van het bedrijven van een onderneming in de zin van art. 2, lid 1, letter e van de wet VpB
1969. Derhalve bestaat er geen belastingplicht voor de Vennootschapsbelasting.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Kop of Munt

P.F. Bos   
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Balans per 31 december 2017
(na voorstel winstbestemming)

ACTIVA 31 december 2017 31 december 2016

€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen
Handelsdebiteuren 8.149 2.242 1
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 3.859 12.130 1

12.008 14.372

Liquide middelen 42.212 89.981

Vlottende activa 54.220 104.353

54.220 104.353

Samenstellingsverklaring afgegeven 6
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PASSIVA 31 december 2017 31 december 2016

€ € € €

Stichtingsvermogen
Continuïteitsreserve 53.603 45.968

Kortlopende schulden
Crediteuren 617 58.385

54.220 104.353

Samenstellingsverklaring afgegeven 7
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Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016
€ € € €

Baten 90.650 96.876
Besteed aan doelstelling 66.216 60.626

Brutowinst1 24.434 36.250

Overige bedrijfskosten 16.627 14.619

Som der bedrijfskosten 16.627 14.619

Bedrijfsresultaat1 7.807 21.631

Rentelasten en soortgelijke kosten -172 -159

Som der financiële baten en lasten -172 -159

Resultaat 7.635 21.472

Samenstellingsverklaring afgegeven 8
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

Samenstellingsverklaring afgegeven 9
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk
is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen.

Baten

Onder netto-omzet worden verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor
de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief
omzetbelasting.

Overige bedrijfskosten

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

Som der financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen)
en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) intrest.

Samenstellingsverklaring afgegeven 10
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Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1 3.859 12.130

Liquide middelen

Rabobank U.A., rekening-courant 1 42.212 89.981

Stichtingsvermogen

2017
€

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 45.968
Uit resultaattverdeling 7.635

Stand per 31 december 53.603

Samenstellingsverklaring afgegeven 11
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

2017 2016
€ €

Baten

Opbrengsten sponsoring 1 90.650 96.876

Besteed aan doelstelling

Kosten Diwali Festival 1 66.216 60.626

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten 1 14.324 11.416
Kantoorkosten 1 592 1.241
Algemene kosten 1 1.711 1.962

3 16.627 14.619

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1 12.715 10.275
Relatiegeschenken 1 - 320
Representatiekosten 1 1.213 425
Websitekosten 1 396 396

2 14.324 11.416

Kantoorkosten

Drukwerk 1 592 1.241

Algemene kosten

Administratie- en advieskosten 1 1.210 1.272
Verzekeringen 1 501 493
Overige algemene kosten 1 - 197

2 1.711 1.962

Som der financiële baten en lasten  

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten 1 172 159

Samenstellingsverklaring afgegeven 12
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Overige gegevens

Deskundigenonderzoek

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op
grond van art. 2:396 lid 7 BW.

Voorstel winstbestemming

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de bestuursvergadering is het resultaat over
2017 ad € 7.635 toegevoegd aan de continuiteitsreserve.
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