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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan het bestuur van

Stichting Time To Help Nederland  

Hang 4  

3011 GG Rotterdam  

Kenmerk Behandeld door Datum

90035.001 M. Cullu 9 maart 2015

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 115.605 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 19.718,

samengesteld.



1                ALGEMEEN

1.1                Doelstelling

De doelstelling van Stichting Time to help Nederland wordt in artikel 2 van de statuten als volgt

omschreven:

- het zowel financieel als materieel ondersteunen van de hulpbehoevenden;

- het bevorderen van maatschappelijke participatie, emancipatie, integratie, solidariteit,

  interculturalisatie, diversiteit, duurzaamheid, behulpzaamheid en burgerschapszin van de mensen in

  binnen- en buitenland, ongeacht de geografische ligging, taal, godsdienst, geloof, ras, geslacht.

- het bevorderen van een duurzaam harmonieuze samenleving, waarin het individu enerzijds ruimte en

  mogelijkheden krijgt en benut om zichzelf optimaal te ontwikkelen en anderzijds verantwoordelijkheid

  draagt en zich optimaal inzet voor een vitale, vreedzame en leefbare samenleving, en voorts al

  hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

  alles in de ruimste zin van het woord.

1.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

1. I. Sevinç, als zijnde voorzitter;

2. I. Çakir, als zijnde vice-voorzitter;

3. M. Disli, als zijnde algemeen secretaris;

4. S. Bayer, als zijnde penningmeester;

5. F. Çanak, als zijnde penningmeester.

De bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegheid en genieten geen beloning vanuit de stichting.

1.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 31 mei 2012 is opgericht de stichting Stichting Time To Help Nederland. De

activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor

rekening en risico van de stichting Stichting Time To Help Nederland.

1.4                Vestiging

De activiteiten worden uitgevoerd vanuit Hang 4 te Rotterdam.

1.5                ANBI

Conform artikel 2 van de statuten heeft de stichting geen winstoogmerk als doelstelling. De stichting heeft

tevens de status van een ANBI-instelling.

1.6                Bestemming van de winst 2014

De winst over 2014 bedraagt € 19.718 tegenover een winst over 2013 van € 17.543.

De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.
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JAARREKENING 2014



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(na winstbestemming)

31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 115.605 30.630

 115.605 30.630

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve 39.387 19.669

Bestemmingsreserves 74.323 10.561

113.710 30.230

Kortlopende schulden

Overige belastingen en premies sociale

verzekeringen 507 -

Overige schulden en overlopende passiva 1.388 400

1.895 400

 115.605 30.630
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Realisatie

2014

€

Realisatie

2013

€

Baten

Baten algemeen 76.081 38.929

Baten uit projecten 278.604 115.308

Som der baten 354.685 154.237

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Projecten 292.450 119.302

Overige activiteiten 5.978 8

298.428 119.310

Beheer en administratie

Personeelslasten 14.861 -

Overige personeelslasten - 6.000

Huisvestingslasten 7.362 7.200

Kantoorlasten 2.039 3.220

Verkooplasten 11.000 -

Algemene lasten 845 820

Rentelasten en soortgelijke lasten 432 144

36.539 17.384

334.967 136.694

Saldo 19.718 17.543

2014

€

2013

€

Resultaatbestemming

Algemene reserve 19.718 17.543
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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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

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

stichting.

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.

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.

Stichting Time To Help Nederland te Rotterdam

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________

- 7 -

___________________________________________________________________________________________________________



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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