2016 Mali Yılı Finansal Tablo Açıklamaları
Derneğimizin Mali yılı 31 Aralık 2016 tarihinde bitmiştir. 2016 mali yılı, yıllık genel kurul tarihimiz sebebiyle 2 ayrı yönetim kurulunun sorumlulugundadır.
2016 yılının ilk 5 ayında Başkan: Tahir Nakip, Başkan Yardımcısı: Müzeyyen Coşkuner Henriksen Sayman: Erol Seymen
2016'nın son 7 ayında Başkan: Müzeyyen Coşkuner Henriksen, Başkan Yardımcısı: Ahmet Topal, Sayman: Sinem Şenol'dur.
Geçmiş yıllarda derneğimizde yapılan harcamalarla, şu andaki mevcut yönetim döneminin karşılaştırılabilmesi için Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları
son 8 yıl için karşılaştırmalı olarak hazırlanmış, her dönem için o yıllarda görev yapan Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sayman'ın isimleri
Corporate Registry kayıtlarından görüldüğü şekilde raporlarda belirtilmiştir.
2016 yılı finansal genel rakamları dışında, derneğimizin son 1 yıldır yapmış olduğu masrafları, etkinlik ve konu başlığı altında görebilmeniz için
ayrıca farklı başlıklar altında özet gelir-gider tabloları da üyelerimizin bilgisine sunulmuştur.
Bilindiği üzere derneğimiz 2009 yılında (daha önceki üç sene mali hesaplarını teslim etmediği için) dernek statüsünü kaybetmişti. 2014 yılında göreve
gelen Kayyum Heyeti döneminde 149bin dolar zarar olarak görünen kar zarar tablosundaki 80 bin dolarlık kısmın 2009-2013 yıllarında dernek statüsünü
kaybetmiş olduğumuz için muafiyet hakkını kaybetmiş olduğumuz Emlak vergisinden kaynaklandığını ve bu harcamanın aslında 2013 ve öncesi döneme
ait olduğunu, bunun dışında yıllarca bakımsız kalmış olan dernek binası ile ilgili Kayyum Heyeti döneminde önemli tamirat giderlerinin de olduğunu
özellikle üyelerimizin dikkatine sunmak istiyoruz. Kayyum Heyeti döneminde şeffaf ve düzgün yönetilmeye başlanan derneğimiz 2015 yılında da
gelirlerini daha düzenli kayda almış, yine yangın alarmı gibi büyük kalem bina gideri göz ardı edilirse gelir ve giderler birbirine yakın şekilde
sonlanmıştır.
Son 3 yılda adım adım daha güçlü bir finansal yapıya ulaşan derneğimiz, 2016 mali yılında ilk defa FAZLA vermiş, ve bankadaki hesaplarını da bir
önce teslim aldığı yıldan daha çoğalmış bir şekilde, 2006 yılından beri başlayan EKSİLEN trendi tersine çevirerek tamamlamıştır.
Karla biten bu yılda bina tamirat giderlermiz az gözükse de 2016 yılında Sn. Yusuf Akça, Sn. Mehmet Güney ve Sn. Rıza Kaşıkçıoğlu'nun gönüllü
olarak yapmış oldukları önemli tamiratlar da olmuştur. Derneğimizin 2016 yılında tekrar ilk kuruluşundaki gibi büyüyen bir mali yapıya kavuşmasındaki
katkıları için görev yapan eski ve yeni tüm yönetim kurulu üyelerine, ve yukarıda ismi geçen gönüllülerimize şükranlarımızı sunarız.
Dernek yönetim kurulumuz 4 Şubat 2017 gününde yapmış olduğu toplantıda 2017 Genel Kurul tarihini 15 Nisan 2017 olarak belirlemiştir.
Mevcut yönetim kurulumuz tüm üyelerimizin hesaplarımızı önceden ve dikkatli bir şekilde inceleyebilmesi için 5 Şubat 2017 tarihi itibari ile tüm
hesapları internet sitemizde yayınlamaya karar vermiştir. Tüzüğümüz gereği isteyen tüm üyelerimiz bu raporların kaynağı olan tüm hesaplarımızı
inceleme ve sorularını yöneltme hakkına sahiptir. Sorusu olan üyelerimiz turkishcanadians.edmonton@gmail.com adresinden sorularını yöneltebilir,
ve belirlenecek uygun bir tarihte gelip tüm hesapları inceleyebilirler. Ayrıca 19 Şubat Pazar günü ayrıca üyelerimizle bir bilgilendirme toplantısı
yapılacak ve üyelerimiz o toplantıda da detaylı olarak raporlarla ilgili sorularını sorabileceklerdir.
Saygılarımızla
Turkish Canadian Society Saymanı
Sinem Şenol

Turkish Canadian Society - Balance Sheet
Comparison between 2009 and 2016
As of 12/31/09

As of 12/31/10

As of 12/31/11

As of 12/31/12

As of 12/31/13

As of 12/31/14

As of 12/31/15

As of 12/31/16

Current Assets
Cash
RBC Casino Acct.
RBC General Acct.
RBC Building Acct
RBC Bingo Act
RBC Mosque Acct
RBC Cemetery Act
Term Deposits Casino
Term Deposits General
Term Deposits Cemetery
Accounts Receivable (TR Religious Aff)

$0.00
-$1,420.16
$20,669.47
$2,052.06
-$468.78
$0.00

$2,031.81
$18,153.95
$2,052.91
$985.50

$836,000.02

$796,500.02

$716,500.00

$639,500.02

$593,200.02

$400,000.00

$200,000.00

$856,832.61

$819,724.19

$746,461.80

$668,298.67

$624,901.78

$519,393.95

$458,440.52

$468,220.38

Canora Building
Cemetery
Furniture/Appliances
Cultural Equipment
Vehicles*

$1,100,000.00
$70,000.00
$30,000.00
$10,000.00

$1,100,000.00
$70,000.00
$30,000.00
$10,000.00

$1,100,000.00
$70,000.00
$30,000.00
$10,000.00

$1,100,000.00
$70,000.00
$30,000.00
$10,000.00

$1,100,000.00
$70,000.00
$30,000.00
$10,000.00

$1,100,000.00
$70,000.00
$31,102.44
$10,000.00

$1,100,000.00
$70,000.00
$32,864.69
$10,000.00

$1,100,000.00
$70,000.00
$35,988.65
$10,000.00
$31,900.00

Total Current Assets

$1,210,000.00

$1,210,000.00

$1,210,000.00

$1,210,000.00

$1,210,000.00

$1,211,102.44

$1,212,864.69

$1,247,888.65

Total Assets

$2,066,832.61

$2,029,724.19

$1,956,461.80

$1,878,298.67

$1,834,901.78

$1,730,496.39

$1,671,305.21

$1,716,109.03

Loans Received
Loan Repayments
Credit Card Payments

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00

Total Liabilities

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$2,066,832.61

$2,029,724.19

$1,956,461.80

$1,878,298.67

$1,834,901.78

$1,730,496.39

$1,671,305.21

$1,716,109.03

Total Retained Earnings

$2,166,688.93
-$99,874.32
$2,066,814.61

$2,066,814.61
-$37,090.42
$2,029,724.19

$2,029,724.19
-$73,262.37
$1,956,461.82

$1,956,461.82
-$78,163.15
$1,878,298.67

$1,878,298.67
-$43,396.89
$1,834,901.78

$1,880,115.48
-$149,619.09
$1,730,496.39

$1,730,496.39
-$59,191.18
$1,671,305.21

$1,693,305.21
$22,804.62
$1,716,109.83

Total Equity

$2,066,814.61

$2,029,724.19

$1,956,461.82

$1,878,298.67

$1,834,901.78

$1,730,496.39

$1,671,305.21

$1,716,109.83

Total Current Assets

-$5,698.81
$33,994.97
$2,054.94
-$389.30

$0.00
$1,576.33
$27,846.47
$1,982.95
$296.01
$0.00

$2,218.82
$24,840.31
$2,024.97
-$285.45

$76,387.17
$43,006.78

$0.00
$164,538.99
$93,901.53
$0.00

$4,049.00
$36,831.90
$29,335.26

$0.00

$1,305.21
$2,500.00
$275,000.00
$110,000.00
$8,000.00
$1,199.01

Capital Assets

Liabilities

Total Net Assets
(Assets less Liabilities)

Equity
Retained Earnings**
Current Year Earnings (Net Profit/Loss)
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