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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan het bestuur van
Stichting Dialoog Haaglanden  
Postbus 619  
2501 CP 's-Gravenhage  

Kenmerk Behandeld door Datum

90006.002 M. Cullu 30 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 € 15.468 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -625, samengesteld.

1                ALGEMEEN

1.1                Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:
-    Bingöl, A. als zijnde voorzitter;
-    Sehirli. S. als zijnde penningmeester
-    Özdemir, S. als zijnde secretaris.
De bestuursleden hebben alle gezamenlijke bevoegdheid en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

1.2                Doelstelling

Met ingang van 1 maart 2011 zijn de statuten van de stichting gewijzigd.

Conform artikel 2.1 van de statuten heeft de stichting als doelstelling:
a. Het bevorderen van interculturele en maatschappelijke dialoog;
b. Het bevorderen van wederzijds begrip en respect tussen vertegenwoordigers van verschillende
    culturen, en levensbeschouwingen;
c. Het bevorderen van een oprechte positieve betrokkenheid van burgers bij relevante
    maatschappelijke ontwikkelingen in een pluriforme samenleving;
d. Het bevorderen van de bekendheid met en beleving van universele waarden en principes ter
    bevordering van de sociale cohesie;
e. Het voorlichten, adviseren, begeleiden en trainen van personen en organisaties ten behoeve van de
    dialoog tussen burgers van verschillende achtergronden;
f.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
    houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.



1.3                Verwerking van het verlies 2014

Het verlies over 2014 bedraagt € 625 tegenover een verlies over 2013 van € 232.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina N.A-0.
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2014

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.
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JAARREKENING 2014



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2014

31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 33 730

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende
activa 14.916 14.531

Liquide middelen 519 9

 15.468 15.270

PASSIVA

Reserves en fondsen

Bestemmingfonds subsidies -625 -5.605
Overige reserves 3.624 9.229

2.999 3.624

Kortlopende schulden

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 2.752 3.134
Overige schulden en overlopende passiva 9.717 8.512

12.469 11.646

 15.468 15.270
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Realisatie
2014

€

Realisatie
2013

€

Baten

Baten uit activiteiten 81.590 76.239

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Doelstellingen 3.731 11.929

Beheer en administratie

Lonen en salarissen 46.809 39.987
Sociale lasten 8.432 5.571
Afschrijvingen 697 697
Overige personeelslasten 3.757 4.565
Huisvestingslasten 15.000 9.000
Kantoorlasten 2.434 3.015
Algemene lasten 1.235 1.599
Rentelasten en soortgelijke lasten 120 108

78.484 64.542

82.215 76.471

Saldo -625 -232

2014

€

2013

€

Resultaatbestemming

Bestemmingfonds subsidies -625 -232
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

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.

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.

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.
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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.
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