SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE
TE DEN HAAG
Rapport inzake jaarstukken 2016
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ACCOUNTANTSVERSLAG

Aan het bestuur van
Sociaal Educatief Kunst en Volks Academie
Carelshavenstraat 7
2541 CN Den Haag
Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2016 met betrekking tot uw stichting.
OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2016 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 527.229 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -37.760,
samengesteld.
1

ALGEMEEN

1.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Sociaal Educatief Kunst en Volks Academie bestaan voornamelijk uit het culturele en
educatieve activiteiten.
1.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door de volgende leden:
1. N. Önal als zijnde voorzitter;
2. A. Yildiz als zijnde penningmeester;
3. M.S. Cizrelioglu als zijnde algemene bestuurslid.
De bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid binnen de stichting en genieten geen beloning voor
hun werkzaamheden.
1.3

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 18 juni 1995 is opgericht de stichting Sociaal Educatief Kunst en Volks Academie. De
activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor
rekening en risico van de stichting Sociaal Educatief Kunst en Volks Academie.
1.4

Naamswijziging

In het boekjaar 2012 is het naam van de stichting Stichting Educatie Voor Allochtonen gewijzigd in Sociaal
Educatief Kunst en Volks Academie.

1.5

Verwerking van het verlies 2015

Het verlies ad € 45.230 is in mindering gebracht op debestemmingsreserves.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2016
Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31 december 2016

31 december 2015

€

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en -terreinen
Verbouwingen
Inventaris

499.569
16.151
7.606

519.551
26.153
18.003
523.326

563.707

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

3.500
403

23.729
1.685
3.903

25.414

527.229

589.121
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31 december 2016

31 december 2015

€

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen
Algemene reserve

253.029

290.789

265.500

283.500

Langlopende schulden
Hypothecaire leningen
Kortlopende schulden
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

8.700

2.404
12.428
8.700

14.832

527.229

589.121
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Realisatie
2016

Realisatie
2015

€

€

Baten uit activiteiten
Overige baten

113.324
29.615

159.392
49.393

Som der baten

142.939

208.785

18.016

50.747

34.603
6.452
40.381
27.879
34.612
2.029
725
16.002

39.319
6.761
39.361
36.671
54.963
3.231
2.634
20.328

162.683

203.268

180.699

254.015

-37.760

-45.230

Baten

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Doelstelling
Beheer en administratie
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen
Overige personeelslasten
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Saldo

2016

2015

€

€

-37.760

-45.230

Resultaatbestemming
Algemene reserve
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KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2016
€

2015
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden)

-21.758

-24.902

40.381

39.361

20.229

12.295

-6.132

10.353

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentelasten
Kasstroom uit operationele activiteiten

32.720

37.107

-16.002

-20.328

16.718

16.779

-

-9.983

-18.000

-18.000

-1.282

-11.204

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing schulden aan kredietinstellingen

Samenstelling geldmiddelen
2015

2016
€
Liquide middelen per 1 januari
Mutatie liquide middelen
Geldmiddelen per 31 december

€

€

€

1.685

12.889

-1.282

-11.204

403

1.685
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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.

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 30 jaar.

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 zijn nominaal gewaardeerd en hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.
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.

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
-9-

Sociaal Educatief Kunst en Volks Academie te Den Haag
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

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.

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.
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