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Aan:
Akyazili
TAV Geachte heer I. Sevinc
Diergaardesingel 56-58
3014 AC ROTTERDAM

Datum:
04 april 2017, Rotterdam

Ons kenmerk:
002

Geachte heer, I. Sevinc
Ingevolge uw verzoek hebben wij de balans per 31 december 2015, alsmede de
Winst- en verliesrekening over het jaar 2015, samengesteld.
De jaarstukken zijn opgesteld aan de hand van de door u aan ons verstrekte
gegevens en bescheiden bestaande uit:
1. Bankafschriften;
2. Inkoop- en verkoopfacturen;
3. Bijbehorende bescheiden.
Controle op volledigheid en juistheid vond onzerzijds niet plaats.

Hoogachtend,

Consulere BV
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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. Gulderen, A. 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 2015

De winst over 2015 bedraagt € 10589 tegenover een winst over 2014 van € 34034.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2015
Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting

Jaarrekening
Stichting Akyazili Nederland (2015)

7

Akyazili
Jaarrekening 2015

JAARREKENING

Jaarrekening
Stichting Akyazili Nederland (2015)

8

Akyazili
Jaarrekening 2015

BALANS PER 31 december 2015 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen
Verbouwingen
Inventaris

2015

2014

1.248.410
9.259
20.876

Totaal Materiele vaste activa
Financiële vaste activa
Overige vorderingen

1.278.931
60.207
27.579
1.278.545

1.366.717

1.278.545

1.366.717

137.664

137.664

Vlottende activa
Vorderingen
Lening u/g
- Debiteuren

Liquide middelen
Correctie liquide middelen afgelopen boekjaar
Totaal activa
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7.000
142.285

0
115.435
149.285

115.435

14.770

9.435
226

1.580.264

1.629.477
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BALANS PER 31 december 2015 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

PASSIVA

Reserves en Fondsen
Algemene Reserve

2015

2014

871.992

861.403
871.992,00

Hypothecaire leningen
Leningen o/g

621.655
6.000

861.403

663.796
6.000
627.655

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
- Aflossingsverplichting
- Belastingen en premies sociale verzekeringen
- Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva
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29.370
50.580
667
0

669.796
37.399
50.580
9.340
959

80.617

98.278

1.580.264

1.629.477
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
IN EURO

2015

Baten
- Baten uit Fondsenwerving
- Overige Baten
Som der Baten
Lasten
- Doelstelling
Beheer en Administratie
- Lonen en salarissen
- Sociale Lasten
- Afschrijvingen
- Overige Personeelslasten
- Huisvestigingskosten
- Overige Bedrijfslasten
- Rentelasten en soortgelijke lasten
Som der bedrijfslasten

2014

138.810
109.171
247.981

129.946
129.900
259.846

14.916

18.676

9.213
1.615
88.172
11.000
64.684
6.271
41.521
222.476
237.392
10.589
0

10.255
1.757
88.671
31.050
24.946
6.608
43.882
207.169
225.845
34.001
33

Saldo

10.589

34.034

Resultaatbestemming
Algemene Reserve

10.589

34.034

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Buitengewone Baten
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Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Activiteiten
De activiteiten van Akyazili bestaan voornamelijk uit:
Seminars
Themavonden
Festiviteiten
Sportiviteiten
De directie
In het boekjaar werd de directie gevormd door I. Sevinc
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
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.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.
Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, onder aftrek van
lineaire afschrijvingen. De actuele wordt bepaald op grond van taxaties van deskundigen
die om de drie a vijf jaar plaatsvinden.
Machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs
(verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen zijn
berekend volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur.
Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
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.
Netto-omzet
Onder netto omzet wordt 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.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de
lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Kasstromen in vreemde valuta
worden omgerekend tegen een gemiddelde koers. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en
winstbelastingen worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, tenzij de verwerving heeft plaatsgevonden tegen uitgifte van eigen aandelen.
De in verworven groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen worden op de aankoopprijs in
mindering gebracht.
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