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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

accountants en adviseurs
Lindelaan 12
1405 AK Bussum
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IBAN: DE85 1001 1001 2626 1696 88
BIC: NTSDEB1XXX

Federatie van Somalische AssociatiesBTW
in Nederland
nr: NL820736375B01
t.a.v. het bestuur
K.v.K. nr: 34363622
Alpen Rondweg 102R
1186 EA AMSTERDAM

Referentie: sw/0.6008.0
Betreft:
jaarrekening 2020

Bussum, 20 november 2021

Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw
vereniging.
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.
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1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Federatie van Somalische Associaties in Nederland
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening
december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen
opgenomen.

te Amsterdam is door ons
bestaat uit de balans per 31
horende toelichting. In deze
voor financiële verslaggeving

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 RJK C2 'kleine fondswervende instellingen' van
de Raad voor de Jaarverslaggeving. Wij 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 Federatie van Somalische Associaties in
Nederland.
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.
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.
Hoogachtend,
Denielsen Accountants & Adviseurs

J.J. Denie
Accountant-administratieconsulent
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 6 september 1994 werd de vereniging Federatie van Somalische Associaties in
Nederland per genoemde datum opgericht.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40538641.
Doelstelling
De doelstelling van Federatie van Somalische Associaties in Nederland wordt in artikel 2 van de statuten als
volgt omschreven:
- het bevorderen van integratie en participatie van Somaliërs binnen de Nederlandse samenleving;
- het verbeteren van samenwerking tussen de Somalische zelforganisaties in Nederland;
- het bieden van ondersteuning aan Somalische zelforganisaties in Nederland teneinde lokaal
overstijgende knelpunten op te lossen;
- het behartigen van belangen van burgers van Somalische afkomst binnen de
Nederlandse samenleving;
- het in contact brengen van Somalische zelforganisaties in Nederland met fondsen die
activiteiten willen en/of kunnen financieren;
- het signaleren casu quo analyseren van knelpunten aangaande de Somalische gemeenschap
met betrekking tot lokale en landelijke vraagstukken;
- het beschermen van belangen van personen behorend tot de Somalische gemeenschap in Nederland
in het bijzonder, daaronder mede begrepen de belangen van Somaliërs die vluchteling zijn of
asiel vragen casu quo op andere gronden verblijven in Europa en in Nederland in het bijzonder;
- het fungeren als gesprekspartner voor de Nederlandse overheid en andere betrokken instellingen
en het als spreekbuis optreden van de Somalische gemeenschap;
- het vertegenwoordigen van de Somalische gemeenschap in Nederland bij internationale contacten;
- het vertegenwoordigen van de Somalische gemeenschap, (zelf)organisaties en/of individuen
in gerechtelijke procedures;
- het stimuleren en/of participeren van activiteiten die het doel hebben om ontwikkelingshulp naar
Somalië te realiseren.

-5-

accountants en adviseurs

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
- het optreden als belangenbehartiger van de Somalische gemeenschap in contacten met overheden
op internationaal, landelijk en regionaal niveau;
- het organiseren van debatten en conferenties die actuele maatschappelijke kwesties tot onderwerp
hebben waaraan zoveel mogelijke Somalische zelforganisaties als overige organisaties
mogen deelnemen;
- het deelnemen aan debatten en conferenties terzake van nationale en internationale vraagstukken;
- het vergroten van de communicatie- en informatie-uitwisseling tussen enerzijds de
Somalische zelforganisaties onderling, en tussen de vereniging en deze
zelforganisaties anderzijds;
- het verwoorden casu quo vertalen van maatschappelijke van lokaal overstijgende vraagstukken
met betrekking tot de Somalische gemeenschap naar het landelijke niveau;
- het activeren en bij de activiteiten van de vereniging betrekken van alle Somalische zelforganisaties,
en hen de mogelijkheid bieden hun kansen te benutten terzake van ondermeer ontplooiing,
werkgelegenheid en sociaal-culturele kwesties;
- het stimuleren en realiseren van landelijke en gezamenlijke projecten in dienst van Somalische
zelforganisaties en de Somalische gemeenschap in Nederland in het algemeen;
- het optreden als intermediair tussen instellingen en Somalische zelforganisaties;
- het optreden als spreekbuis voor de Somalische gemeenschap bij maatschappelijke vraagstukken;
- het fungeren als onderzoeks- en informatie-centrum;
- het behartigen van belangen, en het onderhouden van contacten en informatie uitwisseling
met Somalische diaspora-en overige internationale instellingen;
- het beïnvloeden van beleid dat de Somalische gemeenschap, Somalische (zelf)organisaties of
Somalische individuen treft;
- het leggen en onderhouden van contacten met overheden op internationaal, nationaal en
regionaal niveau en het voeren van rechtsgedingen en procedures namens Somalische
(zelf)organisaties en/of Somalische gemeenschap, en/of individuele Somaliërs;
- het gebruik van andere wettige middelen die direct of indirect bevordelijk kunnen zijn voor de
doelstellingen van de vereniging.
Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- de heer A. Ware
- de heer A. Abdulwahab
- de heer M. Said
- de heer M. O. Gure
- mevrouw A. Omar
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1.3 Resultaatvergelijking
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
€
Baten
Activiteitenlasten
Bruto exploitatieresultaat
Verkoopkosten
Algemene kosten
Beheerslasten
Exploitatieresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Bijzondere lasten
Som der bijzondere baten en lasten
Resultaat

2019
%

€

%

247.737
226.403
21.334

100,0%
91,4%
8,6%

355.459
341.080
14.379

100,0%
96,0%
4,0%

10.161
9.717
19.878

4,1%
3,9%
8,0%

9.140
1.166
10.306

2,6%
0,3%
2,9%

1.456

0,6%

4.073

1,1%

0
(313)
(313)

0,0%
-0,1%
-0,1%

42
(758)
(716)

0,0%
-0,2%
-0,2%

0
0

0,0%
0,0%

(60.178)
(60.178)

-16,9%
-16,9%

1.143

0,5%

(56.821)

-16,0%
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1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gestegen met € 57.964,--. De ontwikkeling van het resultaat
2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
€

€

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
114.677
445
60.178

Activiteitenlasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bijzondere lasten

175.300
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
107.722
42

Baten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Stijging van:
1.021
8.551

Verkoopkosten
Algemene kosten

117.336
57.964

Stijging resultaat
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1.4 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de vereniging verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke
is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

3.172
247.072

3.454
241.742

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen
Liquiditeitssaldo
Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

250.244

245.196

113.648
136.596

110.512
134.684

136.596

134.684

136.596
136.596

134.684
134.684

Vastgelegd op lange termijn:
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019
gestegen met € 1.912,--.
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2. JAARREKENING
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

ACTIVA

31 december 2019
€
€

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

[1]
[2]

1.600
1.572

[3]

Totaal activazijde
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1.600
1.854
3.172

3.454

247.072

241.742

250.244

245.196
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

34.610
101.986

33.467
101.217

Vrij besteedbaar vermogen
Verenigingskapitaal
Bestemmingsreserves

[4]
[5]

136.596
Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

[6]
[7]

102.838
10.810

Totaal passivazijde
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134.684

88.706
21.806
113.648

110.512

250.244

245.196
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020
2020

2019

€

€

Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Donaties van particulieren
Overige baten
Baten

[8]
[9]
[10]
[11]

246.127
0
1.130
480
247.737

244.066
59.754
50.953
686
355.459

Activiteitenkosten materieel
Activiteitenkosten personeel
Lonen en salarissen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Besteed aan doelstellingen

[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

744
91.834
119.310
9.828
4.687
226.403

64.811
143.706
116.187
9.184
7.192
341.080

21.334

14.379

10.161
9.717
19.878

9.140
1.166
10.306

1.456

4.073

Verkoopkosten
Algemene kosten
Beheer en administratie

[17]
[18]

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

[19]
[20]

Bijzondere lasten
Som der bijzondere baten en lasten
Resultaat

[21]

Resultaat
Bestemming resultaat:
Verenigingskapitaal
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0
(313)
(313)

42
(758)
(716)

0
0
1.143

(60.178)
(60.178)
(56.821)

1.143

(56.821)

1.143
1.143

(56.821)
(56.821)
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2020
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2020
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

€

1.456
[1]
[6]

282
3.136
3.418
4.874

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentelasten en soortgelijke kosten

[20]

(313)

Kasstroom uit operationele activiteiten

(313)
4.561

Mutatie geldmiddelen

4.561

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

242.511
4.561
247.072

- 14 -

Federatie van Somalische Associaties in Nederland
Amsterdam

accountants en adviseurs

2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Federatie van Somalische Associaties in Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam,
bestaan voornamelijk uit:
- belangenbehartiging;
- overige maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van
welzijn.
Overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnszorg,
belangenbehartiging van personen van Somalische afkomst, het fungeren als spreekpunt, het geven van
trainingen en het uitbrengen van advies aan voorgenoemde doelgroep, alsmede projectontwikkeling en
uitvoering hiervan.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Alpen Rondweg 102R te Amsterdam.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Federatie van Somalische Associaties in Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40538641.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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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2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 'Fondswervende
instellingen'.
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.
Vergelijking met voorgaand jaar
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.
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.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
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.
Liquide middelen
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.
Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
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 vereniging is opgericht.
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.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
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.
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.
Baten
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.
Opbrengstverantwoording

Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van
over de omzet geheven belastingen.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
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.
Overheidssubsidies
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.

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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2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2020
€

31-12-2019
€

Overige vorderingen [1]
Waarborgsommen

1.600

1.600

Overlopende activa [2]
Vooruitbetaalde nettolonen

1.572

1.854

168.113
70.044
7.754
515
161
485
247.072

162.261
70.044
9.276
0
161
0
241.742

Liquide middelen [3]
ING Zakelijke rekening NL 07 0005 5323 86
ING Zakelijke Spaarrekening NL 07 INGB 0005 5323 86
ING Zakelijke Rekening NL50 INGB 0000 0015 45
Rekening courant bank 4
Kas
Kruisposten
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2.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
2020
€
verenigingskapitaal [4]
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Bestemmingsreserves [5]
Stichting Movisie (VBU Project 1 okt 2018- 1 okt 2022)
Let' s Change project
Ministerie van VWS (VGV 1 sept 2016 -1 sept 2021)

2019
€

33.467
1.143
34.610

90.288
(56.821)
33.467

44.636
17.464
39.886
101.986

23.086
52.955
25.176
101.217

23.086
21.550
44.636

17.098
5.988
23.086

52.955
(35.491)
17.464

87.540
(34.585)
52.955

25.176
14.710
39.886

40.416
(15.240)
25.176

Stichting Movisie (VBU Project 1 okt 2018- 1 okt 2022)
Stand per 1 januari
Mutatie
Stand per 31 december

Let' s Change project
Stand per 1 januari
Mutatie
Stand per 31 december

Ministerie van VWS (VGV 1 sept 2016 -1 sept 2021)
Stand per 1 januari
Mutatie
Stand per 31 december
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2.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar vermogen
KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2020
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen [6]
Loonheffing
Premies pensioen

Overlopende passiva [7]
Reservering vakantiegeld
Te betalen accountantskosten
Te betalen activiteitskosten
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31-12-2019
€

2.006
100.832
102.838

2.224
86.482
88.706

7.306
3.504
0
10.810

6.949
1.754
13.103
21.806
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten van subsidies van overheden [8]
Ministerie van VWS (VGV Nieuw)
Subsidie Stichting Movisie (VBU Project)
Mutatie bestemmingsreserves

2020

2019

€

€

200.229
46.667
(769)
246.127

Baten van andere organisaties zonder winststreven [9]
Subsidie Stichting Movisie (VBU Project)
Subsidie Stichting Pharos
Subsidie Terre Des Femmes (Let's Change)

Donaties van particulieren [10]
Giften

Overige baten [11]
Overige baten

Activiteitenkosten materieel [12]
Activiteitenkosten
Kostprijs projecten
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200.229
0
43.837
244.066

0
0
0
0

50.722
7.072
1.960
59.754

1.130

50.953

480

686

285
459
744

13.713
51.098
64.811

Federatie van Somalische Associaties in Nederland
Amsterdam

accountants en adviseurs

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Activiteitenkosten personeel [13]
Voorlichtingsbijeenkomsten
Honorarium trainers / agents
Huiskamergesprek -en bezoek
Training en bijscholing
Reiskosten - en deelname
Kosten helpdesk / stuurgroep
Training sleutelpersonen
Profesionalisering
Kosten helpdesk
Vrijwilligersvergoeding

Lonen en salarissen [14]
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Reiskosten woon-werk
Vakantietoeslag
Overige personeelskosten

Huisvestingskosten [15]
Huur onroerend goed
Overige huisvestingskosten

2020

2019

€

€

42.583
26.100
7.348
4.887
4.648
3.163
2.758
347
0
0
91.834

58.565
27.745
15.500
12.060
4.363
0
17.818
2.657
4.698
300
143.706

75.929
15.645
14.350
7.265
6.121
0
119.310

81.460
15.750
13.393
5.649
0
(65)
116.187

8.828
1.000
9.828
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Kantoorkosten [16]
Kantoorbenodigheden
Telecommunicatie

Verkoopkosten [17]
Representatiekosten
Reclame- en advertentiekosten
Beurs- en congreskosten

Algemene kosten [18]
Advieskosten
Administratiekosten
Accountantskosten
Bestuurskosten
Overige algemene kosten
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2020

2019

€

€

4.124
563
4.687

6.396
796
7.192

4.849
2.969
2.343
10.161

3.446
5.694
0
9.140

3.920
2.231
1.750
504
1.312
9.717

327
573
0
266
0
1.166
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten
2020

2019

€

€

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [19]
Overige rentebaten

Rentelasten en soortgelijke kosten [20]
Bank- en rentekosten

0

42

313

758

0

60.178

Bijzondere baten en lasten
Bijzondere lasten [21]
Pensioenpremie oude jaren

Volgens het vonnis (d.d. 30 juni 2021) van de Rechtbank Midden-Nederland dient FSAN voor de periode 23
april 2013 tot 1 januari 2016 en vanaf 2017 pensioen af te dragen aan Stichting Pensioenfonds Zorg en
Welzijn. Het saldo van de bijzondere lasten bestaat uit de niet gereserveerde premie tot en met 2017.

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 2,32 werknemers in dienst op basis van een fulltime
dienstverband. In het jaar 2019 waren dit 1,85 werknemers.

Amsterdam, 20 november 2021
Federatie van Somalische Associaties in Nederland
namens deze,

de heer A. Abdulwahab
Penningmeester
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3. OVERIGE GEGEVENS
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3. Overige gegevens
3.1 Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet en betrokkenheid bij Federatie van
Somalische Associaties in Nederland.
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