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Vakfımrzrn,  01.01.2019   3I .12.2019  tarihi  it ibariyle  faaliyetlerine  ilişkin  kanuni  defterleri,  harcama

ewakı  ve belgeleri  kurulumuzca  incelenmiş  olup,  sonuçları  aşağıdaki  gibidir:

lBilanço  usulüne  göre  defter  tutulduğu  ve Yeıımiye,  Defteri  Kebir  ve  Envanter  defterlerinin,  Adana  11,

Noterliğinin  2B/L2/2a1B  tarih ve  | ll0  3l342B,  MC 313430,  MC 313429  sayılı  onayları  ile  tasdik
ettirildiği,
2 Harcama  evrakrnın  usulüne  uygun  olarak  kayrtlara  geçirildiği,
3Evrak  ve  lıelgelerin  usulüne  uygun  olarak  düzenlendiği,  alınan bağışlar  için  tahsilat  makbuzu
düzenlendiği,
4Belirtilen  faaliyet  dönemi  içerisinde;
aÖğrenci  bursları,  zekat,  gıda  yardımı,  eğitim  yardrmr  ve  diğer yardımlar  olmak  üzere  toplam
# 1.027673,33  TL bağış  ve  yardım  toplandığı,  # 27r,.423,42TL  tutarrnda  diğer  gelirler  elde  edildiği,
gelirler  toplamınrn  t.?99.096,75  TL olduğu,

b)# r94.995,96  TL  faaI iyet  gideri  yapıIdığı,  Öğrenci  bursu,  gıda  yardımr,  sosyal  yardımlar  ve  spor
yardrmlarr  olmak  üzere,  #  869.282,80  TL harcama  yapıldığı,  giderler  toplamrnın  1.09B.780,76  TL
olduğu,

c# 795,36  TL  Verilen  Depozito  ve Teminatlarrn  bulunduğu,  # 2.000,00  TL alacak  bulunduğu,
d # 62.855,98  TL  tutarrnda  demirbaş  bulunduğu,  # 39.250,00  TL  tutarında  menkul  kıymetbulunduğu,
e# 218.950,00  TL  tutarrnda  arazi ve arsa  bulunduğu,
[ # Z7\ .1.5B,B3  TL  tutarrnda  bina  bulunduğu,
g DASEV  İ ktisadi  İ şletmesine  taahhüt  edilen  # 50,000,00  TL  sermayenin  4.311,85  TL sinin  ödendiği,

ln31.L2.2019  tarihi  it ibariyle  banka  mevcudunun  # 1.707.498,55  TL, kasa mevcudunun  # 374,99  TL
olduğu,

i)Vadesi  henüz gelmemiş,  # 3.984,74  TL  ödenecek  vergi  bulunduğu,  # 1.406,54  TL  ödenecek  sosyal
güvenlik  kesintisi  bulunduğu,  diğer  borçlar  tutarınrn# ssB,37  TL olduğu,

| J2O1B  yılı dönemi  net  karının  #  200.315,99  TL olduğu,

k)Genel  yönetim  giderleri  için  kasada  para  bulundurulmak  için  , gerektiğinde  Yönetim  Kurulu  kararr
alrndrğı,

lYönetim  Gideri  katln  payı  aidatı  olarak  # 67.4O0,00TL  kurucu  üyelerimizden  alacakbulunduğu,
tarafimrzdan  tespit  edilmiştir.
m  Tahsil  edilen  paraların  gününde  bankaya  yatınldığı,  ödemelerin  banka  aracılığı  ile  yapıldığı,
52015  Yrlrndan  bu yana  Vakfimrza  ilk yıI  dört  yüz,  daha  sonra  her yıI  üç yüz kırk  öğrenci  bursu  veren
Rönesans  Eğitim  Vakfi,  Haziran  2019  sonu  it ibariyle  dört  yıl  dolmasr  nedeniyle  burs  vermeyi
durdurmuştur.  I lıcak  Ailesine  teşekkürlerimizi  sunarız.
6Adana  10.  Noterliğince  31.10.2019  tarih21139  sayılı  karar  ile onaylanan  DASEV  Darendeliler  Kültür
Sağlık  ve Eğitim  Vakfi  İ ktisadi  İ şletmesi  08.1l..2019  tarihinde  tescil ve  ilan  edilerek  faaliyete
başIamıştır.  İ ktisadi  İşletmenin  3| .l2,2Ül9  it ibariyle  bir buçuk  aylık  faaliyet  karı # 7.267,5S  Tl'dir.
7İ tgili  yasa  ve  yönetmeliklere,  vakrf  senedi  hükümlerine  aykrrr  bir  işlem bulunmadığı  tespit  edilmiştir,
Yönetim  kurulunun  ve kurulumuzun  ibrasınr  tasviplerinize  sunaru.

öııER

1,

özçüvnN AHMET

§

oĞLU

L

\ _


