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Het bestuur van

Stichting I.O.T.

De heer A. Azdural

Kanaalweg 22

3526 KM  UTRECHT

Driebergen-Rijsenburg, 10 januari 2022

Geacht bestuur,

1.1  NOAB-Samenstellingsverklaring

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens

richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder

meer in dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de

Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB).

Daardoor mag u er van uit gaan 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 de stichting.

De jaarrekening van Stichting I.O.T. te Utrecht is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen

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 toelichtingen is onder andere een overzicht van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

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

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de

veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
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Hoogachtend,

ASU Advies & Administratie

wg

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij

onze deskundigheid op het gebied van administratieve  verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het

rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de

jaarrekening en of kredietrapportage. 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.

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

gaarne bereid.
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Stichting I.O.T. te Utrecht

2.1  Bestuursverslag

Algemeen

Bestuur

Z. Baran voorzitter

D. Kayak penningmeester

O.  Ünlü secretaris

I. Atmaca bestuurslid

Vaststelling jaarrekening 2018

Begroting

Utrecht, 10 januari 2022

Het bestuur:

Z. Baran D. Kayak

O.  Ünlü I. Atmaca

De jaarrekening 2018 is door het bestuur van de stichting vastgesteld op 17 maart 2019.

In de begroting voor 2019 wordt er rekening gehouden dat tekorten worden aangezuiverd vanuit de algemene

reserve.

Per balansdatum wordt het dagelijks bestuur van de stichting gevormd door:

De stichting draagt de naam Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland en is statutair gevestigd te Utrecht.

De stichting heeft ten doel, uitgaande van alle in de Turkse gemeenschap in Nederland aanwezige opvattingen

en stromingen, een platform te zijn van advies aan en overleg met de Nederlandse overheid over

aangelegenheden van het gecoördineerde minderheidsbeleid.
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]

Inventaris 3.199 287

3.199 287

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren [2] - 48.237

Subsidievorderingen [3] 24.979 17.013

Overige vorderingen [4] 104.243 95.815

Overlopende activa [5] 3.931 -

133.153 161.065

Liquide middelen [6] 128.939 79.286

Totaal activazijde 265.291 240.638

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.1  Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen

Algemene reserve [7] 85.044 100.444

Bestemmingsreserves [8] 53.305 -

138.349        100.444        

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren [9] 656 10.983

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen
[10]

7.639 6.562

Overige schulden [11] 102.782 102.782

Overlopende passiva [12] 15.865 19.867

126.942 140.194

Totaal passivazijde 265.291 240.638

31 december 2020 31 december 2019
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.2  Staat van baten en lasten over 2020

2020 Begroting

 2020

2019

€ € €

Subsidiebaten [13] 189.894 246.106 313.890

Overige baten [14] 19.275 - -

Baten 209.169 246.106 313.890

Overige personeelskosten [15] 133.939 138.600 109.690

Huisvestingskosten [16] 5.059 6.000 6.249

Autokosten [17] 1.567 5.000 4.211

Kantoorkosten [18] 2.525 2.806 1.741

Algemene kosten [19] 8.326 6.700 7.952

Vrije kostenrubriek A [20] -157.688 - -152.196

Vrije kostenrubriek B [21] 177.416 87.000 323.951

Beheerslasten 171.144 246.106 301.598

Exploitatieresultaat 38.025 - 12.292

Rentelasten en soortgelijke kosten [22] -120 - -187

Som der financiële baten en lasten -120 - -187

Resultaat 37.905 - 12.105

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 37.905 - 12.105

91.210 - 12.105
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

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

actuele waarde. 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, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de

desbetreffende paragrafen. 

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

Stichting I.O.T. 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.

Stichting I.O.T., statutair gevestigd te Utrecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 41154003.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

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.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s 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.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering.

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. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de

activa waarop de subsidies betrekking hebben.
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Kosten 

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa

opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek

van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van

giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde

van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven

belastingen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin

zij zijn gerealiseerd.
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.3  Toelichting op de jaarrekening

Overheidssubsidies

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. 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  [1]

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

Inventaris

€

Aanschafwaarde 4.050

Cumulatieve afschrijvingen -851

Boekwaarde per 1 januari 3.199

Aanschafwaarde 4.050

Cumulatieve afschrijvingen -851

Boekwaarde per 31 december 3.199

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Handelsdebiteuren  [2]

Debiteuren - 48.237

Subsidievorderingen  [3]

Subsidievordering 24.979 17.013

Subsidievordering

Schuldhulpverlening 13.377 -

Ouderbetrokkenheid en taalverwerving - 12.128

Verandering van Binnenuit 11.602 4.885

24.979 17.013

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.4  Toelichting op de balans

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overige vorderingen  [4]

ASU, inzake uitvoering sociaal plan 102.715 94.699

Waarborgsom huur 1.528 1.116

104.243 95.815

Overlopende activa  [5]

Vooruitbetaalde huur 509 -

Afrekening NOW 1.0 3.344 -

Vooruitbetaalde kosten 78 -

3.931 -

Liquide middelen  [6]

ABN AMRO, bestuursrekemning 1.939 1.286

ABN AMRO, spaarrekening 127.000 78.000

128.939 79.286
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

2020 2019

€ €

Stichtingskapitaal  [7]

Stand per 1 januari 100.444 88.339

Bestemming resultaat boekjaar 37.905 12.105

Naar garantiereserve -53.305 -

Stand per 31 december 85.044 100.444

Bestemmingsreserves  [8]

Garantiestelling AVS 53.305 -

Garantiestelling AVS

Stand per 1 januari - -

Bestemming resultaat boekjaar 53.305 -

Stand per 31 december 53.305 -

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

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 € 37.905.
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Handelscrediteuren  [9]

Crediteuren 656 10.983

Belastingen en premies sociale verzekeringen  [10]

Loonheffing 7.639 6.175

Premies pensioen - 387

7.639 6.562

Overige schulden  [11]

Uitvoering Sociaal Plan 102.782 102.782

Overlopende passiva  [12]

Accountants- en administratiekosten 7.000 7.000

Vakantietoeslag 5.046 3.705

Reservering loopbaanbudget 3.819 3.338

Teveel schuldhulpverlening - 5.824

15.865 19.867

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Garantiestellingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Vechtensteinlaan 16S

te Utrecht. De huurverplichting bedraagt ongeveer € 6.000 per jaar. Het contract is voor onbepaalde tijd, met

een opzegtermijn van 2 maanden. Vanaf 1 januari 2021 is de stichting verhuisd naar Kanaalweg 22 B te

Utrecht. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2021, met telkens een verlenging van 12 maanden.

De huurprijs bedraagt bij aanvang € 4.801,81.

Tot meerdere zekerheid van een tekortkoming op het project Schuldhulpverlening is er aan de Alliantie

Vrijwillige Schuldhulpverlening een garantiestelling afgegeven tot een bedrag van € 53.306 per

alliantiepartner. 
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Subsidiebaten  [13]

Project Verandering van binnenuit 45.022 46.106 118.705

Uitvoering Sociaal Plan - - 7.153

Ouderbetrokkenheid en taalverwerving - - 161.586

Verduurzaming schuldhulpverlening 144.872 200.000 24.946

Netwerk en training extremisme Nijmegen - - 1.500

189.894 246.106 313.890

Overige baten  [14]

Uitkering NOW-1 17.075 - -

Overige baten 2.200 - -

19.275 - -

Overige personeelskosten  [15]

Salarissen 97.102 100.000 79.915

Sociale lasten 15.240 17.500 12.423

Pensioenlasten 10.178 14.000 8.713

Reiskostenvergoeding 1.268 3.500 1.755

Loopbaanbudget 480 1.100 85

Onkosten vrijwilligers 1.944 2.500 500

Mutatie vakantietoeslagreservering 7.429 - 5.879

Kantinekosten 11 - -

Werkkostenregeling vrije ruimte 287 - 420

133.939 138.600 109.690

Huisvestingskosten  [16]

Huur, service en energie 4.700 6.000 6.249

Overige huisvestingskosten 359 - -

5.059 6.000 6.249
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Bestuurskosten  [17]

Bestuursvergoedingen 1.350 4.000 3.677

Representatiekosten 217 1.000 534

1.567 5.000 4.211

Bureaukosten  [18]

Afschrijvingen 319 516 364

Kantoorbenodigdheden 468 450 317

Telefoon 495 380 352

Porti 24 50 14

Automatiseringskosten 1.219 1.200 686

Fotokopieen - 60 -

Huishoudelijke artikelen - 150 8

2.525 2.806 1.741

Algemene kosten  [19]

Administratiekosten 7.586 6.000 7.461

Advieskosten 183 450 491

Juridische kosten 455 - -

Overige algemene kosten 102 250 -

8.326 6.700 7.952

Overhead doorbelasting naar projecten  [20]

Ouderbetrokkenheid en taalverwerving - - -51.250

Schuldhulpverlening -157.688 - -36.946

Verandering van binnenuit - - -64.000

-157.688 - -152.196
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Stichting I.O.T. te Utrecht

3.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 Begroting 

2020

2019

€ € €

Project- en activiteitenkosten  [21]

Sociaal Plan 67 - 15.148

Verandering van binnenuit 48.240 7.000 109.179

Ouderbetrokkenheid en taalverwerving - - 161.528

Bijeenkomsten Nijmegen - - 250

Schuldhulpverlening 129.109 80.000 37.846

177.416 87.000 323.951

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten  [22]

Bankrente- en kosten 120 - 187

Personeelsleden

Utrecht, 16 april 2021

Stichting I.O.T.

Z. Baran D. Kayak

O.  Ünlü I. Atmaca

Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 1,6 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

In het jaar 2019 waren dit 1,1 werknemers.
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Stichting I.O.T. te Utrecht

4.1  Verantwoording sociaal plan

€ €

Ontvangen subsidie 323.771

Aanvulling tekorten 14.544

338.315

Besteed

Harm van Zuthem

Ontslagvergoeding 37.616

Wachtgeld 111.136

Pensioenpremie 50.172

Hatice Tas-Sari

Ontslagvergoeding 14.902

Wachtgeld 8.898

Pensioenpremie 10.117

Kosten RAET 3.718

236.559

Nog te besteden per 31 december 2020 101.756

De besteding zal als volgt zijn:

Ahmet Azdural

Ontslagvergoeding 23.644

Wachtgeld 49.740

Pensioenpremie 27.435

Administratiekosten 600

101.419

337

Rente-ontvangsten/bankkosten 959

Overschot 1.296

Op de geblokkeerde rekening (bij ASU) staat een bedrag van € 102.714. 
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