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ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan de bestuurders van
Stichting De Gouden Generatie  
Smyrnastraat 4  
7431 BB Deventer  

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 € 935.192 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € -43.329,
samengesteld.

1                ALGEMEEN

1.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting De Gouden Generatie bestaan voornamelijk uit emancipatie- en integratiewerk.

1.2                Bestuur

Gedurende het boekjaar heeft er een bestuurswijziging plaatsgevonden. Op 1 november 2013 hebben de heer
I. Çekiç en M. Mutlu uitgetreden van zijn functie. Hiervoor zijn de heren M. Türk en M.C. Özbagci
toegetreden tot het bestuur als zijnde voorzitter respectievelijk Penningmeester van de stichting. 

Per balansdatum wordt de stichting gedreven door:

- M. Türk, als zijnde voorzitter;
- A. Yolcu, als zijnde secretaris;
- M.C. Özbagci, als zijnde penningmeester.

De bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid en genieten geen beloning uit de stichting.

1.3                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 30 maart 1995 is opgericht de stichting Stichting De Gouden Generatie. De activiteiten
worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico
van de stichting Stichting De Gouden Generatie.

1.4                Verwerking van het verlies 2014

Het verlies over 2014 bedraagt € 43.329 tegenover een verlies over 2013 van € 20.231.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.



FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2014

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

Stichting De Gouden Generatie te Deventer
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Samenstellingsverklaring afgegeven
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JAARREKENING 2014



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2014

31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 874.451 874.451
Verbouwingen 10.955 -
Inventaris 5.950 7.310

891.356 881.761

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 26.446 36.391

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende
activa 20.566 37.966

Liquide middelen -3.176 11.957

 935.192 968.075

Stichting De Gouden Generatie te Deventer

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

___________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
 



31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve 312.784 356.113

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 593.167 608.671

Kortlopende schulden

Crediteuren 15.846 291
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 13.100 2.399
Overige schulden en overlopende passiva 295 601

29.241 3.291

 935.192 968.075

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Realisatie
2014

€

Realisatie
2013

€

Baten

Baten uit activiteiten 89.277 90.262
Overige baten 31.778 25.200

Som der baten 121.055 115.462

Lasten

Besteed aan de doelstellingen 3.390 4.545

Beheer en administratie

Lonen en salarissen 46.120 27.269
Sociale lasten 8.160 4.660
Afschrijvingen 3.017 2.440
Overige bedrijfslasten 74.141 64.039
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -355 -338
Rentelasten en soortgelijke lasten 29.911 33.078

160.994 131.148

164.384 135.693

Saldo -43.329 -20.231

2014

€

2013

€

Resultaatbestemming

Algemene reserve -43.329 -20.231

Stichting De Gouden Generatie te Deventer
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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.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2013 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2014 mogelijk te
maken.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de stichtingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen
bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

 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.

Financiële vaste activa

De vorderingen op de leningen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen.

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
stichting.

Stichting De Gouden Generatie te Deventer
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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.

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.

Stichting De Gouden Generatie te Deventer
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