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Balans

Activa

Vaste activa
- Inventaris

Vlottende activa
- Financiele rekeningen

ING NI-981NGB0009293669
Hulprekeningen

- Btw

- Te vorderen btw

Passiva

Reserves en fondsen

- Bestemmingsfonds
- Algemene reserve

Kort vreemd vermogen
- Crediteuren

Overige schulden
- Te rubriceren betalingen

Totaal Passiva

31-12-2019

4 023.50

256,55

256,55

21.246.45

2862.23

2R62.23

28.388,73

31-12-2019

20.150.89

3.008.00

361.40

4.868.44

4.868.44

28.388.73
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Staat der Baten en Lasten

Baten

Inkomsten uit donaties en giften
Ramadancampagne

Totaal baten

Inkomsten ontvangen van organiaties zonder winststreven

Som van de baten

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

2019

10.325.05

2043595

30.761.00

2004.00

32.765,00

32.765,00
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Staat der Baten en Lasten

Lasten
-- Algemene kosten
-- ICT kosten
-- Huisvestingskosten

Ongecategoriseerde uitgaven
-- Verkoopkosten
-- Vervoerskosten
Totaal kosten

Som van de Lasten

Resultaat

Saldo baten en lasten

St Islamitische Zorg - 

399.17

640.00

1289.26

694.21

4.600.00

198347
9 606.11

9.606,11

23158,89
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Algemene grondslagen

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstetnming met de richtlijnon voor organitsatl€%•
zonder-wnstoogmerk en fondsenwervende instellingen zoals dio door clo voor de
Jaarverslaggeving is gepubliceetd (richtlijn 650 en 1006)

In dit boekjaar hebben geen aanpassingon plaatsgevonden

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingw of

vervaardigingsptijs Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld. vindt

waardenng plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum,

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde De liquide middelen

staan ter vrije beschikking aan de stichting.

Reserves en fondsen

reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de

schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de

doelstelling worden besteed

Bestemmingsfondsen

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is

gegeven wordt dit deel aangemerkt te worden als bestemmingsfonds•. In dit geval heeft

niet het bestuur van de stichting. maar de gever een bestemming aan de middelen

gegeven. De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig

aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam)
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar

Nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten
worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met
vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.

Toelichting op de staat van baten en Lasten

Aan de zorgboerderij-weeshuis is nog niet veel uitgegeven vanwege wisseling beoogde
lokatie.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt
vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd
of geschonken als gift De kosten gemaakt voor projecten zijn verantwoord onder de
doelbestedingen (activiteiten).

De stichting heeft geen werknemers in dienst De bestuursleden ontvangen geen
bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift De kosten
gemaakt voor projecten zijn verantwoord onder de doelbestedingen (activiteiten).
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Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in
haar vergadering op - nog invullen! -

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening.
daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van
baten en lasten Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de
staat van baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming
bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de
jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na batansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te
worden vermeld.
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