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Dipcin Accountancy en Administraties

               Stichting Europe Aid Foundation

               /Avrupa Yardim Vakfi

               Aphroditestraat 79

               5047 TW   TILBURG

Referentie: SEAF2020                Waalwijk, 4-5-2021

Betreft:      jaarrekening 2020

Geachte heer I. Mihmat,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van

het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende

organisaties. We hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en

financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Europe Aid Foundation.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u

verstrekte gegevens.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Stichting Europe Aid Foundation te Tilburg is door ons samengesteld op basis van de

van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en

verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
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Dipcin Accountancy en Administraties

Dipcin Accountancy en Administraties
Villa Waterranonkel 21 www.dipcinaccountancy.nl

5146 AN WAALWIJK m.dipcin@dipcinaccountancy.nl

telnr: 06-42273949

Hoogachtend,

Dipcin Accountancy en Administraties

was getekend,

Drs. M. Dipcin-Ӧnbas RA

Registeraccountant

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

1.2  Algemeen

Doelstelling

- het verlenen van hulp  aan de allerarmsten, weeskinderen, aleenstaande vrouwen, bejaarden, daklozen, 

oorlogsslachtoffers over de gehele wereld ongeacht hun ras, kleur en geloof;

- het verlenen van humanitaire en financiële hulp aan mensen die getroffen worden door natuurrampen,

politieke vervolging, oorlogsmisdaden en soortgelijke omstandigheden;

- al hetgeen met de voorgaande gemelde doelstellingen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuur

         

Algemeen directeur: de heer I. Mihmat.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17242850.

- voorzitter: de heer M. Ocakli

De doelstelling van Stichting Europe Aid Foundation wordt in artikel 2 van de statuten als volgt

omschreven:

- het bevorderen van de behoefte om behulpzaam te zijn voor- casu quo om hulp te bieden aan derden;

Het bestuur wordt gevoerd door:

- Secretaris: de heer E. Sengul

- Penningmeester: de heer Y. Aydin

 - 5 -



Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 929.389 100,0% 912.543 100,0%

Lasten:

Activiteitenlasten 793.258 85,4% 869.870 95,3%

Besteed aan fondsenwerving 48.698 5,2% 43.613 4,8%

Pensioenlasten 17.689 1,9% - 0,0%

Beheer- en administratiekosten 34.785 3,7% 31.152 3,4%

Som van de lasten 876.741 94,2% 944.635 103,6%

Rentelasten en soortgelijke kosten -5.083 -0,6% -5.328 -0,6%

Som der financiële baten en lasten -5.083 -0,6% -5.328 -0,6%

Saldo baten en lasten 47.565 5,1% -37.420 -4,2%

2019

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2020
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Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 16.846

Besteding baten met een bijzondere bestemming 82.424

Daling van:
Sociale lasten 1.394

Afschrijvingen materiële vaste activa 188

Overige personeelskosten 1.748

Huisvestingskosten 560

Kantoorkosten 303

Rentelasten en soortgelijke kosten 245

103.708

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Lonen en salarissen 572

Pensioenlasten 17.689

Algemene kosten 462

18.723

Stijging resultaat 84.985

Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 84.985. De ontwikkeling van het resultaat 2020

ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
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Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur

Algemeen directeur: de heer I. Mihmat.

Begroting voor het boekjaar 2021 € €

997.000

891.535

105.465

105.465

Fondsenwerving 54.281

38.772

12.412

-6.294

-6.294

6.118

6.118

TILBURG, 4-5-2021

De directie: de heer I. Mihmat

Resultaat

Saldo van baten en lasten

Bruto exploitatieresultaat

Beheer en administratie

Exploitatieresultaat

Som der financiële baten en lasten

Activiteitenlasten

- Secretaris: de heer E. Sengul

- Penningmeester: de heer Y.Aydin

Samengevatte begroting voor het boekjaar 2021

Saldo

- voorzitter: de heer M. Ocakli

Blijkens de akte d.d. 30 januari 2009 werd de stichting Stichting Europe Aid Foundation/ Avrupa Yardim

Vakfi per genoemde datum opgericht.

Baten

Graag wil ik u verwijzen naar het jaarverslag 2020 dat op onze website wordt gepubliceerd.
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3.  JAARREKENING
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3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 275.826 280.745

Inventaris 234 603

276.060 281.348

Vlottende activa

Liquide middelen [2] 266.404 243.963

Totaal activazijde 542.464 525.311

31 december 2020 31 december 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4-5-2021
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3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserves [3] 30.863 24.941

30.863       24.941       

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfondsen [4] 329.687 318.046

Continuïteitsreserves [5] 155.000 125.000

484.687 443.046

Langlopende schulden

Overige schulden [6] - 17.500

- 17.500

Kortlopende schulden

Crediteuren 197 -

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen
[7]

3.077 3.381

Overlopende passiva [8] 23.640 36.443

26.914 39.824

Totaal passivazijde 542.464 525.311

31 december 2020 31 december 2019

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4-5-2021
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Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

3.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 Begroting

 2020

2019

€ € €

Baten:

Baten van particulieren uit donaties en 

giften 914.142 778.150 898.101

Baten van bedrijven 15.247 11.850 14.442

Baten 929.389 880.000 912.543

Lasten:

Besteding baten met bijz. bestemming [9] 737.603 739.000 820.027

Besteed aan doelstelling 55.655 57.952 49.843

Activiteitenlasten 793.258 796.952 869.870

Besteed aan fondsenwerving 48.698 50.708 43.613

Beheer en administratiekosten 34.785 36.220 31.152

Som van de lasten 876.741 883.880 944.635

Rentelasten en soortgelijke kosten [10] -5.083 -4.344 -5.328

Som der financiële baten en lasten -5.083 -4.344 -5.328

Resultaat 47.565 -8.224 -37.420

Bestemming resultaat:

Toegevoegd aan continuïteitsreserve 30.000 - -

Toegevoegd aan bestemmingsreserve Weesproject 5.922 10.000 8.852

Onttrokken (Toeg.) aan bestemmingsfonds Familie Spons. -11.357 -2.115 3.263

Onttrokken aan bestemmingsfonds Weesproject -2.167 -24.424 -2.630

Ontrokken (Toeg.) aan bestemmingsfonds Voedselproject 6.027 -7.212 2.130

Toegevoegd aan Bestemmingsfonds Waterproject 29.797 4.807 2.880

(Onttr.) aan bestemmingsfonds Feestgeschenk - -5.673 -582

Toegevoegd (Onttr.) aan bestemmingsfonds Educatieproject 1.448 -216 -209

Onttrokken aan bestemmingsfonds Noodhulp/Rampen -11.952 -2.067 -53.548

Toegevoegd (Onttr.) aan bestemmingsfonds Medisch Project 1.250 -1.034 -36

Onttrokken (Toeg.) aan bestemmingsfonds Offerproject -2.460 19.710 2.460

Toegevoegd aan bestemmingsfonds Aalmoesproject - - -

Toegevoegd aan bestemmingsfonds Boomplantproject 1.057 - -

47.565 -8.224 -37.420

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4-5-2021
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Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

3.3  Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

saldo baten en lasten 52.648

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 5.288

5.288

Verandering in werkkapitaal:

Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) [7] -12.910

-12.910

Rentelasten en soortgelijke kosten [10] -5.083

-5.083

Kasstroom uit operationele activiteiten 39.943

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden [6] -17.500

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -17.500

Mutatie geldmiddelen 22.443

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 243.961

Mutatie geldmiddelen 22.443

Stand per 31 december 266.404

2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 4-5-2021
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Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

3.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

<In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt

verwezen naar de toelichting.>

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de op dat moment geldende koers bij de bank.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele

activiteiten. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en

de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties' , die uitgegeven zijn door de

Raad voor de jaarverslaggeving. 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Stichting Europe Aid Foundation zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor

de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De activiteiten van Stichting Europe Aid Foundation, statutair gevestigd te Tilburg, bestaan voornamelijk

uit:

- het bevorderen van de behoefte om behulpzaam te zijn voor -casu quo om hulp te bieden aan derden. 

- het verlenen van hulp aan de allerarmsten, weeskinderen, alleenstaande vrouwen, bejaarden, daklozen,

oorlogsslachtoffers over de gehele wereld ongeacht hun ras, kleur of geloof.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Aphroditestraat 79 te TILBURG.

- Het verlenen van humanitaire en financiële hulp aan mensen die getroffen worden door naturrampen,

politieke vervolging, oorlogsmisdaden en soortgelijke omstandigheden.

Stichting Europe Aid Foundation, statutair gevestigd te Tilburg is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 17242850.
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Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Vreemde valuta

Functionele valuta

Transacties, vorderingen en schulden

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen: Bestemmingsreserves

Vastgelegd vermogen: Bestemmingsfondsen en continuiteitsreserves

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.

Crediteuren zijn de in het boekjaar ontvangen facturen die per einde boekjaar nog niet betaald zijn en dus

openstaan als een kortlopende schuld.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende

schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn

toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid

als bestemmingsfonds.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief

direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende

toelichting.

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische

omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).

De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers

op transactiedatum. 
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Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

3.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Lasten

Activiteitenlasten

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenen

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik

afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het

actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans

opgenomen.

Onder bestedingen aan doelstelling of bestedingen baten met een bijzondere bestemming zijn

verantwoord alle donaties die door de donateurs aan het project zijn bijeengebracht en in het verslagjaar

zijn doorgestort aan de doelstellingen.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in

de winst- en verliesrekening.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Onder baten zijn verantwoord de baten uit donaties, alsmede de baten uit hoofde van giften,

sponsorbijdragen en overige ontvangsten. Donaties worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking

hebben.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. De baten worden

verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen.

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting

Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van

(voorwaardelijk) geindexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële

positie waarin het pensioenfonds zich bevindt.

Stichting Europe Aid Foundation heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het

geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere

premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die

periode ten laste van het resultaat gebracht.
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Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

3.4  Toelichting op de jaarrekening

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
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Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

3.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Bedrijfs-

gebouwen en 

-terreinen

Inventaris

€ €

Aanschafwaarde 295.960 10.996

Cumulatieve afschrijvingen -15.215 -10.393

Boekwaarde per 1 januari 280.745 603

Desinvesteringen - -5.217

Afschrijvingen desinvesteringen - 5.217

Afschrijvingen -4.919 -369

Mutaties 2020 -4.919 -369

Aanschafwaarde 295.960 5.779

Cumulatieve afschrijvingen -20.134 -5.545

Boekwaarde per 31 december 275.826 234

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2 %

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Liquide middelen  [2]

ING Bank .282 6.418 8.210

Postbank .609 14.290 5.664

ING Spaarrekening .282 243.034 228.045

Rekening courant bank 7 24 -

Rekening courant bank 8 12 -

Kas 2.626 2.044

266.404 243.963

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:
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Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

3.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Bestemmingsreserves  [3]

Bestemmingsreserve Algemeen 30.863 24.941

Bestemmingsreserve Algemeen
Stand per 1 januari 24.941 16.089

Bestemming resultaat project 5.922 13.658

Mutatie naar bestemmingsfonds Feestgeschenk - -4.496

Mutatie naar bestemmingsfonds Educatie - -310

Stand per 31 december 30.863 24.941

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Vastgelegd vermogen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Bestemmingsfondsen  [4]

Bestemmingsfonds Familie Sponsoring (Kardes Aile) 130.277 141.634

Bestemmingsfonds Offer (Kurban) - 2.460

Bestemmingsfonds Weesproject (Yetim Projesi) 61.284 63.451

Bestemmingsfonds Voedselproject (Gida Yardimi) 49.485 43.458

Bestemmingsfonds Waterproject (Su Projesi) 39.726 9.928

Bestemmingsfonds Educatie (Egitim) 1.448 -

Bestemmingsfonds Noodhulp/Rampen (Afet) 43.975 55.927

Bestemmingsfonds Medisch Project (Saglik Projesi) 2.435 1.188

Bestemmingsfonds Aalmoesproject (zekat /sadaka projesi) - -

Bestemmingsfonds Boomplantproject (Fidan projesi) 1.057 -

329.687 318.046

Bestemmingsfonds Familie Sponsoring (Kardes Aile)
Stand per 1 januari 141.634 138.371

Bestemming resultaat project 520 14.124

Indirecte kosten tlv project -11.877 -10.861

Stand per 31 december 130.277 141.634

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en

lasten.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 47.565.
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3.5  Toelichting op de balans

2020 2019

€ €

Bestemmingsfonds Offer (Kurban)
Stand per 1 januari 2.460 -

Bestemming resultaat project 43.261 31.949

Indirecte kosten tlv project -20.310 -29.489

Mutatie naar continuïteitsreserve -25.411 -

Stand per 31 december - 2.460

Zie voor de mutatie naar continuïteitsreserve onder Continuïteitsreserves.

Bestemmingsfonds Weesproject (Yetim Projesi)
Stand per 1 januari 63.451 66.081

Bestemming resultaat project 37.248 27.504

Indirecte kosten tlv project -39.415 -30.134

Stand per 31 december 61.284 63.451

Bestemmingsfonds Voedselproject (Gida Yardimi)
Stand per 1 januari 43.458 41.328

Bestemming resultaat project 10.840 21.944

Indirecte kosten tlv project -20.561 -19.814

Mutatie van bestemmingsfonds Aalmoesproject 15.748 -

Stand per 31 december 49.485 43.458

De toevoeging van € 15.748 aan het bestemmingsfonds Voedselproject komt uit 

het overschot van de middelen van de bestemmingsfonds Aalmoesproject.

Bestemmingsfonds Waterproject (Su Projesi)
Stand per 1 januari 9.928 7.048

Bestemming resultaat project 61.834 21.561

Indirecte kosten tlv project -25.883 -18.681

Mutatie naar continuiteitsreserve -4.589 -

Mutatie naar bestemmingsfonds Feestgeschenk -1.564 -

Stand per 31 december 39.726 9.928

Zie voor de mutatie naar continuïteitsreserve onder Continuïteitsreserves.

Bestemmingsfonds Feestgeschenk (Bayram Hediyesi)
Stand per 1 januari - 582

Bestemming resultaat project 3.891 1.034

Indirecte kosten tlv project -5.455 -6.112

Mutatie van bestemmingsfonds Waterproject 1.564 4.496

Stand per 31 december - -

De toevoeging van € 1.564 in 2020 (€ 4.496 in 2019) aan het bestemmingsfonds Feestgeschenk komt uit 

het overschot van de middelen van de bestemmingsfonds Waterproject (besttemmingsreserve 

Weesproject in 2019).

 - 20 -



Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

3.5  Toelichting op de balans

2020 2019

€ €

Bestemmingsfonds Educatie (Egitim)
Stand per 1 januari - 209

Bestemming resultaat project 4.600 574

Indirecte kosten tlv project -3.152 -1.093

Mutatie van bestemmingsreserve Weesproject - 310

Stand per 31 december 1.448 -

De toevoeging van € 310 in 2019 aan het bestemmingsfonds Educatie komt uit het overschot van de 

middelen van de besttemmingsreserve Weesproject.

2020 2019

€ €

Bestemmingsfonds Noodhulp/Rampen (Afet)
Stand per 1 januari 55.927 109.475

Bestemming resultaat project 345 -42.197

Indirecte kosten tlv project -12.297 -11.351

Stand per 31 december 43.975 55.927

Bestemmingsfonds Medisch Project (Saglik Projesi)
Stand per 1 januari 1.188 1.224

Bestemming resultaat project 5.464 2.365

Indirecte kosten tlv project -4.217 -2.401

Stand per 31 december 2.435 1.188

Bestemmingsfonds Aalmoesproject (zekat /sadaka projesi)
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat project 15.748 -

Mutatie naar bestemmingsfonds Voedselproject -15.748

Stand per 31 december - -

Bestemmingsfonds Boomplantproject (Fidan projesi)
Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat project 2.113 -

Indirecte kosten tlv project -1.056 -

Stand per 31 december 1.057 -

Continuïteitsreserves  [5]

Continuïteitsreserves 155.000 125.000
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3.5  Toelichting op de balans

2020 2019

€ €

Continuïteitsreserves
Stand per 1 januari 125.000 125.000

Toevoeging vanuit bestemmingsfonds Offer 25.411 -

Toevoeging vanuit bestemmingsfonds Waterproject 4.589 -

Stand per 31 december 155.000 125.000

LANGLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden  [6]

Lening aankoop pand - 17.500

Lening aankoop pand
Hoofdsom per 28 november 2016 137.500 137.500

Aflossing voorgaande jaren -90.000 -60.000

Aflossing dit jaar -30.000 -30.000

Kortlopend deel -17.500 -30.000

Stand per 31 december - 17.500

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Crediteuren

Crediteuren 197 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen  [7]

Loonheffing 3.077 3.381

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overlopende passiva  [8]

Accountants- en administratiekosten 1.815 1.815

Reservering vakantiegeld 4.325 4.628

Kortlopend deel lening aankoop pand 17.500 30.000

23.640 36.443

Deze financiering is verstrekt ter financiering van de aankoop van het pand, hoofdsom € 140.000. Het

rentepercentage bedraagt 2,08%, vast tot en met 1 juli 2021. De aflossing bedraagt € 2.500,-- per maand,

voor het laatst op 1 juli 2021. Als zekerheid is gesteld het onderpand op het appartementsrecht van het

bedrijfspand.

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's en om zeker te stellen dat de

fondswervende organisatie ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De noodzakelijk

geachte omvang voor de continuïteitsreserve bedraagt € 155.000. Het risico om niet aan de verplichtingen

voor de lonen en salarissen en de huisvestingskosten voor het komende jaar te kunnen voldoen, wordt

hiermee gedekt.
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

De totale baten van particulieren en van bedrijven bestaan

 uit donaties en giften en kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Giften en baten uit fondsenwerving

Algemene donaties en giften 5.922 10.000 13.658

Baten met bijzonder bestemming

Familie Sponsoring (Kardes Aile) 61.265 70.000 82.668

Offer (Kurban) 147.133 200.000 218.054

Weesproject (Yetim Projesi) 238.830 240.000 217.677

Voedselproject (Gida yardimi) 115.998 125.000 146.988

Waterproject (Su projesi) 194.212 125.000 139.460

Boomplantproject (Fidan projesi) 7.515 - -

Noodhulp/ Rampen (Afet) 63.238 40.000 29.440

Medisch project (Saglik projesi) 27.014 20.000 17.515

Feestgeschenk (Bayram hediyesi) 31.792 40.000 39.609

Educatie (Egitim) 20.722 10.000 7.474

Aalmoes (zekat ve sadaka) 15.748 - -

923.467 870.000 898.885

Besteding baten met bijzondere bestemming  [9]

Familie Sponsoring (Kardes Aile) 60.745 60.000 68.544

Offer (Kurban) 103.872 150.000 186.105

Weesproject (Yetim Projesi) 201.582 220.000 190.173

Voedselproject (Gida yardimi) 105.158 110.000 125.044

Waterproject (Su projesi) 132.378 100.000 117.899

Boomplantproject (Fidan projesi) 5.402 - -

Noodhulp/Rampen (Afet) 62.893 35.000 71.637

Medisch project (Saglik projesi) 21.550 17.500 15.150

Feestgeschenk (Bayram hediyesi) 27.901 38.000 38.575

Educatie (Egitim) 16.122 8.500 6.900

737.603 739.000 820.027

De onderstaande indirecte kosten van in 

totaal € 139.138 (in 2019: € 124.608) 

zijn door middel van de volgende 

verdeelsleutel toegedeeld naar:

- Besteed aan de doelstellingen 40%

- Besteed aan de fondsenwerving 35%

- Beheer en administratie 25%

 - 23 -



Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  

3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 83.796 86.000 83.086

Mutatie reservering vakantie-toeslag/dagen 6.625 6.000 6.763

90.421 92.000 89.849

Gemiddeld aantal werknemers:

Sociale lasten

Sociale lasten uitvoeringsinstanties 13.383 15.000 14.777

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 17.689 15.960 -

Specificatie bezoldiging de heer I.

Mihmat, directeur

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Brutolonen en salarissen 68.520        68.550        61.471        

Vakantiegeld 5.153          5.150          4.765          

Subtotaal jaarinkomen 73.673        73.700        66.236        

Pensioenpremie 14.652        14.652        -             

Totaal bezoldiging 88.325        88.352        66.236        

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Stichting Europe Aid

Foundation de Regeling Beloning directeuren van goededoelenorganisaties 

(zie www.goededoelennederland.nl).

De regeling geeft aan de hand van zwaartecrieteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. Dit leidt

tot een zogenaamde BSD-score van 375 punten met een maximaal jaarinkomen van € 111.345.

Het jaarinkomen van de directie blijft binnen dit maximum.

Ook het jaarinkomen en de pensioenlasten blijven binnen het in de regeling 

opgenomen maximum van € 201.000 per jaar. 

De werkgeversbijdrage pensioen staan in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen.

Directeur de heer I. Mihmat is voor onbepaalde tijd fulltime in dienst, 40 uur per week. 

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 2,2 werknemers in dienst op basis van een fulltime

dienstverband. In het jaar 2019 waren dit 2,75 werknemers.

 - 24 -



Stichting Europe Aid Foundation te TILBURG  
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2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 4.919 4.919 4.919

Inventaris 369 400 557

5.288 5.319 5.476

Overige personeelskosten

Kilometervergoeding - 1.750 1.668

Kantinekosten 393 500 473

393 2.250 2.141

Huisvestingskosten

Onderhoud onroerend goed 393 400 375

Gas, water en electra 1.973 2.500 2.565

Vaste lasten onroerend goed 1.039 1.000 1.025

3.405 3.900 3.965

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden - 500 -

Portokosten 58 500 425

Telecommunicatie 1.003 1.500 1.502

Hosting 620 700 412

Contributies en abonnementen 2.293 2.000 1.938

Kleine aanschaffingen - 500 -

3.974 5.700 4.277

Algemene kosten

Accountantskosten 3.000 2.000 2.384

Administratiekosten 1.550 1.750 1.669

Overige algemene kosten - 500 -

Vrijwilligersvergoeding 35 500 70

4.585 4.750 4.123
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3.6  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [10]

Kosten Paypall 780 400 627

Rente en kosten bank 3.008 3.000 3.107

Rente lening pand 844 844 1.594

Rente en kosten Mollie 451 100 -

5.083 4.344 5.328

TILBURG, 

Stichting Europe Aid Foundation

/Avrupa Yardim Vakfi

I. Mihmat
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4.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-01-2020

Inves-

teringen

2020

Desinves-

teringen

2020

Aanschaf-

fingen t/m

31-12-2020

€ € € €

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Aphroditestraat 77-79 28-11-2016 295.960 295.960

Inventaris
Asus K72F 01-02-2011 783 783 -

Laptop MSI CR650-029NL 28-09-2011 485 485 -

Qnap NAS Behuizing TS-469  7-1-2013 773 773 -

Seagate Harddisk 3.5" 3TB 22-1-2013 559 559

HP 14-3200ED 26-6-2013 1.105 1.105 -

NIKON D5100 26-6-2013 639 639

SAMSUNG NP270E5E-K01PL (2st) 23-10-2013 1.396 1.396 -

Albeka kantoorinventaris 20-01-2014 908 908

Coolblue Xerox workcentre 28-01-2014 675 675 -

Sony HDR+PJ 530 15-07-2014 723 723

30 stoelen 17-09-2014 651 651

Bureaustoel 13-01-2014 454 454

Bureaustoelen- tafels en kasten 24-03-2016 745 745

Inventaris overgenomen bij aankoop 

pand
28-11-2016

1.100 1.100

10.996 - 5.217 5.779

Totaal materiële vaste activa 306.956 - 5.217 301.739

Totaal vaste activa 306.956 - 5.217 301.739
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Afschrijvingen

Afschrij-

vingen tot

01-01-2020

Afschrij-

vingen 

2020

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-12-2020

Boekwaarde 

per 

31-12-2020

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € %

15.215 4.919 - 20.134 275.826 50.000 2,00

783 - 783 - - 20,00

485 - 485 - - 20,00

773 - 773 - - 20,00

559 - - 559 - 20,00

1.105 - 1.105 - - 20,00

639 - - 639 - 20,00

1.396 - 1.396 - - 20,00

908 - - 908 - 20,00

675 - 675 - - 20,00

723 - - 723 - 20,00

651 - - 651 - 20,00

454 - - 454 - 20,00

562 149 - 711 34 20,00

680 220 - 900 200
20,00

10.393 369 5.217 5.545 234 -

25.608 5.288 5.217 25.679 276.060 50.000

25.608 5.288 5.217 25.679 276.060 50.000
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