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Balans per 31 december 2012

31-12-2012 1-1-2012

Activa

overlopende activa

a) debiteuren 3.685€        250€          

te ontvangen BTW 1.829€        2.905€       

b) te ontvangen subsidies en bijdragen 62.438€      20.500€     

overige overlopende posten 739€           1.500€       

68.691€      25.155€     

liquide middelen

kas 14€             165€          

bank ABN-AMRO 30.938€      22.702€     

c) bankrekening Japan 1.400€        1.410€       

32.351€      24.277€     

totaal activa 101.042€   49.432€     

Passiva

eigen vermogen

saldo begin boekjaar 5.398€        6.474€       

resultaat boekjaar 2.122€        1.077-€       

7.520€        5.398€       

Reserveringen

d) bestemmingsfonds Wasted 32.213€      31.108€     

Schulden kortlopend

crediteuren 6.546€        4.147€       

e) lopende projectverplichtingen 33.689€      7.832€       

te betalen BTW 13€             -€           

f) overige verplichtingen 21.061€      947€          

61.309€      12.926€     

totaal passiva 101.042€   49.432€     



Toelichting bij de balans per 31 december 2012 

a) Debiteuren zijn courant.

b) Te ontvangen subsidies en bijdragen :

* TMF ontvangt voor de projecten 'SHIROKURO' en 'wasted' van diverse fondsen 

projectsubsidie. Deze bedragen worden als voorschot of achteraf na een verantwoording

voldaan. 

c) Rekening courant in Japan is aangehouden voor 'wasted' en wordt opgeheven in 2014

d) Het bestemmingsfonds 'wasted' heeft in 2012 een toevoeging gekend van € 1.105,-, om-

dat nog te betalen facturen uit voorgaande boekjaren vervallen bleken.

Bestemmingsfonds 'Wasted'

e) Lopende projectverplichtingen 

Voor de projecten 'wasted' en 'SHIROKURO' zijner  kosten geraamd

waarvoor nog facturen voor worden verwacht. 

* In de post "nog te verwachten diverse kosten" is een bedrag van € 1.000,- voor onvoorziene

kosten opgenomen.

f) Het Fonds voor de Podiumkunsten heeft in 2012 een projectsubsidietoekenning gedaan voor 

Shirokuro van € 36.500,-, voor de periode 2012, 2013, 2014. 

Omdat de Stichting vanaf 2013 voor hetzelfde project echter ook vanuit de meerjarige

subsidie van het FPK gefinancierd gaat worden, zal de projectsubsidie alleen ingezet worden voor 

2012. TMF zal het restant voor 2013 en 2014 van € 20.500,- terugbetalen aan het FPK om dubbele 

toekenning te voorkomen. 

Terug te storten subsidie FPK 20.500€  -€         

Voorgeschoten kosten door M. Peters 561€        561€        

Overige overlopende posten -€         386€        

Totaal overige verplichtingen 21.061€  561,00€  



Resultatenrekening  over 2012

Baten

Directe opbrengsten 35.775€      

Subsidies 55.000€      

Co-productie bijdragen 39.238€      

Sponsoring 12.087€      

Private donors 500€            

Overige baten 1.725€        

totaal der Baten 144.326€    

Lasten 

Algemene Stichtingskosten 1.872€        

Projectkosten 2012

shirokuro 129.109€    

Sonic Tapestry V/Shoes 1.399€        

Muziekcentrum Nederland: werkreizen 8.719€        

totaal der Lasten 141.099€    

Resultaat 3.227€        



Toelichting bij de resultatenrekening over 2012

a) In 2012 is gebleken dat een bedrag van € 1.725,- aan geboekte kosten

konden vervallen. Het ging om een bedrag van € 1.105,- voor 'wasted' en om

een bedrag van € 620,- voor overige projecten. Het vrijgevallen bedrag voor

het project 'wasted' is toegevoegd aan het bestemmingsfonds van 'wasted'.

wasted'.

Resultaatbestemming

Toevoeging aan algemene reserve € 2.122

Toevoeging aan bestemmingsfonds 'wasted' € 1.105

Totaal resultaat 2012 € 3.227



Donaties in 2012

Donaties 500€        

500€        

Toelichting

In 2012 wordt het donatiebeleid geformuleerd en toegepast door TMF. 

Via kleinschalige bijeenkomsten met fans en vrienden van Tomoko wordt 

gesproken over donatiemogelijkheden en hoe het werk van de Founcation

brder kan worden uitgedragen.

De investeringen in netwerk en contactmomenten zullen in de toekomst leiden 

tot meer donaties. 

In 2012 heeft TMF de Culturele ANBI Status verworven en zijn donaties fiscaal

aftrekbaar.


