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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan het bestuur van

Stichting Akyazili Nederland  

Diergaardensingel 56-58  

3014 AC Rotterdam  

Kenmerk Behandeld door Datum

90007.003 M. Cullu 16 juni 2014

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2013 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 1.677.545 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 15.337,

samengesteld.



1                ALGEMEEN

1.1                Doelstelling

De stichting heeft conform artikel 2 van de statuten ten doel:

1. Het bevorderen van de sociale integratie en interculturele dialoog in de Nederlandse

    samenleving met behulp van culturele, sociale en religieuze activiteiten.

2.a. Het (doen) geven van cursussen, voorlichting en voordrachten over cultuur en religie;

   b. Het bevorderen en uitgeven van wetenschappelijke, culturele en religieuze publicaties;

   c. Het organiseren van seminars en symposia;

d. Het beiden van een context voor uitingen van verschillende culturen, tradities en religie

    evenredig met universele waarden;

e. Het coördineren van gezamenlijke presentaties van instellingen op het gebied van cultuur

    en religie, welke op enigerlei wijze kunnen bijdragen aan de doelstelling van de stichting;

f.  Het organiseren van wetenschappelijke, culturele en religieuze evenementen;

g. Het organiseren van uitwisselingsprogramma's en projecten waarbij deskundigen uit het

    buitenland voorlichting geven en seminars houden;

h. Het gebruik maken van media om haar activiteiten onder de aandacht te brengen en

    geïnteresseerden te informeren op het gebied van cultuur en religie

i.  Het ondersteunen en bevorderen van onderwijs activiteiten;

j.  Het geven van beurzen aan veelbelovende leerlingen, studenten en academici op welk

    niveau dan ook d.m.v. het werven van middelen en sponsors;

k.  Het verzorgen van onderwijs vanaf VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) tot en met

    Universitaire opleiding;

l.   Het exploiteren en beheren van gebedsruimte zoals; kerken, moskeeen, tempels en dergelijke;

m. Het organiseren en initiëren van nationale en internationale contacten en studiereizen om de

     dialoog te bevorderen tussen verschillende culturen en tradities.

1.2                Bestuur

Het bestuur van Stichting Akyazili Nederland wordt gevormd door:

1. Sevinç, I. als zijnde voorzitter;

2. Paker, F. als zijnde secretaris;

3. Salli, B. als zijnde penningmeester.

De bestuursleden hebben allen een gezamenlijke bevoegdheid binnen de stichting en genieten geen beloning

voor hun werkzaamheden.

1.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 29 juni 1981 is opgericht de stichting Stichting Akyazili Nederland. De activiteiten

worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico

van de stichting Stichting Akyazili Nederland.

1.4                Bestemming van de winst 2013

De winst over 2013 bedraagt € 15.337 tegenover een verlies over 2012 van € 36.792.

De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina N.A-0.

De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

Stichting Akyazili Nederland te Rotterdam
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1.5                Verwerking van het verlies 2012

Het verlies ad € 36.792 is in mindering gebracht op de reserves.

Stichting Akyazili Nederland te Rotterdam
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JAARREKENING 2013



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(na winstbestemming)

31 december 2013

€ €

31 december 2012

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 1.309.452 1.339.973

Verbouwingen 111.654 157.408

Inventaris 34.282 2.222

1.455.388 1.499.603

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 137.664 137.664

Vlottende activa

Vorderingen 76.025 121.525

Liquide middelen 8.468 8.935

 84.493 130.460

 1.677.545 1.767.727

Stichting Akyazili Nederland te Rotterdam

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven
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31 december 2013

€ €

31 december 2012

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve 827.369 812.032

Langlopende schulden

Hypothecaire leningen 714.385 764.965

Leningen o/g 6.500 5.000

720.885 769.965

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 44.744 109.433

Aflossingsverplichtingen langlopende

schulden 50.580 50.580

Crediteuren 23.089 16.126

Overige belastingen en premies sociale

verzekeringen 9.818 9.167

Overige schulden en overlopende passiva 1.060 424

129.291 185.730

 1.677.545 1.767.727

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Realisatie

2013

€

Realisatie

2012

€

Baten

Baten uit fondsverwerving 182.581 135.142

Overige baten 106.009 133.653

Som der baten 288.590 268.795

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling 39.855 51.904

Beheer en administratie

Lonen en salarissen 3.205 -

Sociale lasten 470 -

Afschrijvingen 88.890 120.201

Overige personeelslasten 31.600 21.610

Huisvestingslasten 61.069 49.115

Kantoorlasten 3.366 4.596

Algemene lasten 8.141 4.782

Rentelasten en soortgelijke lasten 42.835 53.379

239.576 253.683

279.431 305.587

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 9.159 -36.792

Buitengewone baten 6.178 -

Saldo 15.337 -36.792

2013

€

2012

€

Resultaatbestemming

Algemene reserve 15.337 -36.792

Stichting Akyazili Nederland te Rotterdam
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___________________________________________________________________________________________________________

- 7 -

___________________________________________________________________________________________________________



3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

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.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2012 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2013 mogelijk te

maken.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd

met 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.

De terreinen worden niet afgeschreven.

De gebouwen worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur van 50 jaar.

Financiële vaste activa

De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte

voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens

oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de

onderneming.

Schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarden. De looptijd bedraagt korter dan 1

jaar.

Stichting Akyazili Nederland te Rotterdam

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________

- 8 -

___________________________________________________________________________________________________________



 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt 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.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen

welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

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.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten

van uitgegeven en ontvangen leningen.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of

transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone

bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

Stichting Akyazili Nederland te Rotterdam
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Ondertekening van bestuur voor akkoord,

Rotterdam, 16 juni 2014

I. Sevinc B. Salli 

F. Paker


