Stichting Afrika Daryeel
te Amsterdam
Rapport inzake de jaarrekening
2019

INHOUDSOPGAVE
ACCOUNTANTSRAPPORT

3

1
2

4
5

Opdracht
Resultaten

BESTUURSVERSLAG

6

3

7

Bestuursverslag

JAARREKENING
4
5
6
7
8
9
10
11

Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Kasstroomoverzicht over 2019
Algemene toelichting
Grondslagen voor financiële verslaggeving
Toelichting op balans
Toelichting op staat van baten en lasten
Overige toelichtingen

8
9
11
12
13
14
15
17
18

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Afrika Daryeel
Hagedoornweg 16
1031BR Amsterdam
Nederland
Amsterdam, 6 februari 2020
Geacht bestuur,

1

OPDRACHT

Amsterdam, 6 februari 2020

namens deze,

2

RESULTATEN

ONTWIKKELING RESULTAAT
De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € -17.194, tegenover € 279 over 2018. Ter
analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en
lasten.
2019

2018
€

€

Giften en baten uit fondsenverwerving
Overige bedrijfsopbrengsten
Kostprijs van de omzet
Verstrekte subsidies of giften

88.660
-104.997
-441

25.325
318
-25.001
-

-16.778

642

Overige bedrijfskosten
Algemene kosten

231

142

Som der vaste kosten

231

142

-17.009

500

-185

-221

-17.194

279

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat
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BESTUURSVERSLAG
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BESTUURSVERSLAG

ORGANISATIE EN BESTUUR
Doelstelling, beleid en activiteiten
Stichting Afrika Daryeel is een humanitaire en non-profit organisatie die zich bezighoudt met
ontwikkelingshulp in Afrika.
Afrika Daryeel streeft naar een Oost-Afrika zonder honger en zonder oorlogsgeweld waarin de
bewoners zichzelf laten besturen door regeringen die gebaseerd zijn op een democratisch systeem.
Zodat mensen kunnen profiteren van de economische vooruitgang van het land.
De doelstellingen van de stichting Afrika Daryeel zijn ondermeer, het verbeteren van de betrekkingen
tussen het Oost-Afrikaanse volk en het Nederlandse volk. Daarnaast signaleert Afrika Daryeel
problemen en schenkt aandacht aan de behoeftes van het Oost-Afrikaanse volk.
Behalve het helpen van de mensen in Oost-Afrika, heeft de stichting doelstellingen die te maken met
het ondersteunen en stimuleren van Oost-Afrikanen in Nederland
Het helpen en ondersteunen van de kwetsbare groepen zoals, kinderen, vrouwen, ouderen en de
slachtoffers van de oorlog. Deze zijn de belangrijkste doelgroep van de organisatie.
De organisatie heeft laatste jaren aandacht besteed aan het bestrijden tegen de armoede en de
voedsel onzekerheid in Somalië. De giften en donaties van veel mensen die worden bereikt door de
inzet van vrijwilligers is waar we trots op zijn.
De stichting heeft vele projecten ontwikkeld en uitgevoerd. Vooral op het gebied van onderwijs om
kinderen in centraal Somalië te helpen. Zo hebben we een basisschool, een middelbare school en een
verpleegkundige school opgericht. De scholen zijn allemaal operationeel en zijn door de lokale
bevolking met behulp van de lokale overheid reeds in gebruik genomen. Daarnaast trainingen
gegeven aan de leerkracht van de scholen en noodhulpprojecten uitgevoerd.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat per 31 december 2019 uit:
- Voorzitter: Dhr. Abdi Ali Egal
- Penningmeester: Dhr. Mohamed Abdala
- Secretaris: Mevr. Hamdi Mohammud Warsame

VERMOGEN EN BELEGGINGEN
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is in beginsel beschikbaar voor: Het steunen van goede doelen. Hulp
aan mensen.

KOMEND VERSLAGJAAR
Bestuurlijke voornemens en besluiten
Er is geen belangrijke voornemens voor het komende jaar.
Amsterdam,
Naam bestuurders

Handtekening

Dhr. Abdi Ali Egal
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA
(na resultaatbestemming)

31 dec 2019
€

31 dec 2018
€

€

€

Vlottende activa
Liquide middelen

1.618

262

Totaal

1.618

262
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PASSIVA
(na resultaatbestemming)

31 dec 2019
€

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

31 dec 2018
€

€

-16.932

€

262
-16.932

Kortlopende schulden
Groepsmaatschappijen

18.550

Totaal

10

262

18.550

-

1.618

262
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
2019

2018
€

€

Giften en baten uit fondsenverwerving
Overige bedrijfsopbrengsten

88.660
-

25.325
318

Som der exploitatiebaten

88.660

25.643

104.997
441

25.001
-

231

142

Som der exploitatielasten

105.669

25.143

Exploitatieresultaat

-17.009

500

-185

-221

Resultaat

-17.194

279

Resultaatbestemming
Stichtingsvermogen

-17.194

279

Bestemd resultaat

-17.194

279

Kostprijs van de omzet
Verstrekte subsidies of giften
Overige bedrijfskosten
Algemene kosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Indirecte methode

2019
€

Exploitatieresultaat
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden
kredietinstellingen)

2018
€

-17.009

500

18.550

-

1.541

500

-185

-221

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.356

279

Mutatie in liquide middelen

1.356

279

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest
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ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Afrika Daryeel, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk
uit: aangaan van samenwerkingsverbanden en draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de
levenskansen van lokale bevolking in Somalie.
Locatie feitelijke activiteiten
Stichting Afrika Daryeel is feitelijk gevestigd op Hagedoornweg 16, 1031BR te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34206948.
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GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine
rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR KASSTROOMOVERZICHT
Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd
langer dan drie maanden. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte
gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht
getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven
groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover
betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij
aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de
toelichting van balansposten verantwoord. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het
financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave
uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als
een uitgave uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP BALANS

LIQUIDE MIDDELEN
31 dec 2019

31 dec 2018

€

€

Banktegoeden

1.618

262

Totaal

1.618

262
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EIGEN VERMOGEN
31 dec 2019

31 dec 2018

€

€

Stichtingsvermogen

-16.932

262

Totaal

-16.932

262

Stichtingsvermogen

2019
€

Stand 1 januari
Resultaatbestemming staat van baten en lasten

262
-17.194
-16.932

Stand 31 december

-16.932

KORTLOPENDE SCHULDEN
31 dec 2019

31 dec 2018

€

€

Groepsmaatschappijen
Stichting onkad

18.550

-

Totaal

18.550

-

Toelichting
Dit betreft een krediet in rekening-courant. Zowel Stichting Afrika Daryeel en Stichting Onkad hebben
over het algemeen dezelfde doestellingen als het gaat om ontwikkelingssamenwerking. Er is sprake
van een samenwerkingsrelatie.
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10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

Giften en baten uit fondsenverwerving

2019

2018

€

€

88.660

25.325

-

318

88.660

25.643

104.997

25.001
-

104.997

25.001

441

-

-16.778

642

Overige bedrijfsopbrengsten
Samenwerkingsprojecten
Som der exploitatiebaten
Kostprijs van de omzet
Inkoop voedselpakketten
Inkoop medicijnen

Verstrekte subsidies of giften
Brutomarge (dekkingsbijdrage)

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
2019

2018
€

€

Algemene kosten
Reis- en verblijfskosten
Abonnementen en contributies
Website kosten

119
112

3
139
-

Totaal

231

142

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
2019
€

2018
€

Rentelasten banken

-185

-221

Financiële baten en lasten (saldo)

-185

-221
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11 OVERIGE TOELICHTINGEN

ONDERTEKENING
Amsterdam,
Naam

Handtekening

Abdi Ali Egal
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