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 Stichting Akyazili Nederland
Jaarrekening 2019

Aan:

Stichting Akyazili Nederland (S.A.N.)
TAV het bestuur
Diergaardesingel 56-58
3014 AC  ROTTERDAM

Datum: Ons kenmerk:
15 februari 2020, Rotterdam SAN2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2019 van uw organisatie.

SAMENSTELVERKLARING

Opdracht

Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het 
samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat 
deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een
accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met 
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen 
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Ondertekening
Consulere Finance & Consulting
15 februari 2020, Rotterdam

Ingevolge uw opdracht hebben wij Consulere Finance & Consulting de jaarrekening 2019 van Stichting Akyazili 
Nederland (S.A.N.) te Rotterdam samengesteld op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens. 
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde 
jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. 
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 Stichting Akyazili Nederland
Jaarrekening 2019

1 ALGEMEEN

1.1 Doelstelling
Conform artikel 2. van de statuten heeft de vereniging als doelstelling

1.2 Oprichting Stichting

1.3 Bestemming van het resultaat 2018
Het resultaat over 2019 bedraagt € -62699 tegenover een resultaat over 2018 van € -87103.

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.

- Het bevorderen van de sociale integratie en interculturele dialoog in de Nederlandse 
samenleving met behulp van sociale en religieuze activiteiten.

- het (doen) geven van cursussen, voorlichting en voordrachten over cultuur en religie;
- het bevorderen en uitgeven van wetenschappelijke, culturele en religieuze publicaties;

- het beiden van een context voor uitingen van verschillende culturen, tradities en religie evenredig 
met universele waarden;
- 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;

- het organiseren van wetenschappelijke en culturele evenementen;

- het organiseren van uitwisselingsprogramma’s en projecten waarbij deskundigen uit het 
buitenland voorlichting geven en seminars houden;
- het gebruik maken van media om haar activiteiten onder de aandacht te brengen en 
geïnteresseerden te informeren op het gebied van cultuur en religie;
- het ondersteunen en bevorderen van onderwijs activiteiten;

- het geven van beurzen aan veelbelovende leerlingen, studenten en academici op welk niveau 
dan ook d.m.v. het werven van middelen en sponsors;
- het verzorgen van onderwijs vanaf VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) tot en met 
Universiteit opleiding;
-het organiseren en initiëren van nationale en internationale contacten en studiereizen om de 
dialoog te bevorderen tussen verschillende culturen en tradities.
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Financieel verslag
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  Stichting Akyazili Nederland
Jaarrekening 2019

BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de vereniging
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JAARREKENING
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 Stichting Akyazili Nederland
Jaarrekening 2019

BALANS PER 31 december 2019 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

ACTIVA

Vaste activa
Materiele vaste activa
Gebouwen 490.547 521.068 
Verbouwingen 12.245 13.552 
Inventaris 7.265 10.325 

510.057  544.945  

Vorderingen langlopend
Leningen o/g -  2.500  

Debiteuren en overige vorderingen
- Debiteuren 8.950  24.995  

Liquide middelen 2.563  2.341  

Totaal activa 521.570  574.781  

2019 2018
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 Stichting Akyazili Nederland
Jaarrekening 2019

BALANS PER 31 december 2019 NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

PASSIVA

Reserves en Fondsen
Algemene reserve 506.362 569.061

506.362  569.061

Langlopende schulden 
Leningen o/g 10.000 - 

10.000  -  

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren - 796 
- Belastingen en premies sociale verzekeringen 501 - 
- Overige schulden en overlopende passiva 4.707 4.924 

5.208  5.720

Totaal passiva 521.570  574.781

2019 2018
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  Stichting Akyazili Nederland
Jaarrekening 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
IN EURO

Baten
 - Baten uit fondsenwerving 44.528      58.123
 - Baten uit verhuur 22.240      67.917
Som der Baten 66.768       126.040

Lasten
 - Doelstelling 1.131        59.161

1.131         59.161
Beheer en Administratie
 - Lonen en salarissen 18.177      30.498
 - Sociale lasten 3.412        4.968
 - Afschrijvingen 34.888      31.501
 - Overige personeelslasten 3.830        23.714
 - Huisvestigingslasten 48.531      71.889
 - Overige bedrijfslasten 5.068        14.689
 - Afboekingen huurinkomsten 16.750      21.692      
 - Rente- en soortgelijke lasten -2.320       -44.969
Som der bedrijfslasten 128.336     153.982

129.467     213.143
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -62.699      -87.103

Resultaatbestemming
Algemene Reserve -62.699      -87.103

2019 2018
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  Stichting Akyazili Nederland
Jaarrekening 2019

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Akyazili Nederland (S.A.N.) bestaan voornamelijk uit:
Seminars en synposia
Culturele, sociale en religieuze activiteiten
Uitwisselingsprogrammas
Sportiviteiten en onderwijs

De directie
In het boekjaar werd de directie gevormd door het bestuur.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Materiële vaste activa

Met op de balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Vorderingen

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.

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 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
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  Stichting Akyazili Nederland
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Liquide middelen

Reserves en fondsen

Kortlopende schulden

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten

Lasten

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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Het resultaat is bepaald als 
het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. Hierbij kunnen de volgende 
vormen van opbrengsten van toepassing zijn; Geworven gelden in de vorm van donaties en giften, zowel 
periodiek als eenmalig, ontvangen sponsorinkomsten, ontvangen fondsen van fondsenverstrekkers met 
betrekking tot bepaalde projecten en eventueel opbrengsten van dienstverlening, te denken aan bijvoorbeeld 
verhuur.

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

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen staan ter vrije beschikking 
van de onderneming.

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de organisatie. Door het bestuur kunnen doelreserves
worden aangehouden voor aanwending voor een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed 
moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet 
bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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