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30 september 2020

Betreft: Jaarverslag

Geacht bestuur,

Hierbij treft u het rapport aan inzake het jaarverslag 2019 van Stichting Milli Görüs Amersfoort Rahman.

Algemeen en doelstelling
De organisatie is als stichting op 27-12-1982 opgericht.
Het beleid van Milli Görüş is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in 
de Nederlandse samenleving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve 
burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal. Milli Görüs dient geen ander belang 
dan dat van de integratie van haar leden in de Nederlandse samenleving. De beweging staat kritisch-
democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de 
moslimgemeenschap in Nederland.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder dossiernummer 41188879 
en is gevestigd te Amersfoort

Beloningsbeleid
De stichting werkt in Nederland met vrijwilligers. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of 
vergoeding, anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Hierbij treft u het rapport aan inzake het jaarverslag 2019 van Stichting Milli Görüs Amersfoort Rahman.

Hoogachtend,

Ali Emirdogan
Penningmeester
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INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG

A. Balans per 31 december 2019
B. Staat van baten en lasten 2019
C. Toelichting

a. Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving
b. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
c. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
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A. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa € 25.265      € 24.431    

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa € 12.000    € 9.000      

Liquide middelen € 31.559    € 35.439    

€ 43.559      € 44.439    

€ 68.824      € 68.870    

WAAR WAAR

 31-12-2018 31-12-2019
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PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal € 61.773             € 45.427          

Kortlopende schulden en
overlopende passiva € 7.051               € 23.443          

€ 68.824             € 68.870          

 31-12-2018 31-12-2019
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B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019 2018

Totaal Baten € 99.121               € 91.558        

Lasten
Activiteitkosten € 10.364               € 2.563          
Lonen en salarissen € 33.723               € 14.701        
Afschrijvingen op materiële vaste activa € 8.708                 € 9.854          
Overige lasten € 29.290               € 51.546        

Totaal Lasten € 82.085               € 78.665        

Resultaat € 17.036               € 12.893        

Financiële baten en lasten € 690                    € 549             

Resultaat boekjaar € 16.346               € 12.344        
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 
Aanschafwaarde € 700        € 4.326    € 35.710          € 40.736      
Cumulatieve afschrijvingen € 280        € 2.389    € 13.636          € 16.305      

Boekwaarde 31 december 2018 € 420        € 1.937    € 22.074          € 24.431      

Mutaties boekjaar:
Investeringen € -            -           9.542            € 9.542        
Desinvesteringen
Afschrijvingen € 140        941       7.627            € 8.708        

Resultaat  Mutaties boekjaar: € -140      € -941     € 1.915            € 834           

Stand per 31 december:
Aanschafwaarde € 700        € 4.326    € 45.252          € 50.278      
Cumulatieve afschrijvingen € 420        € 3.330    € 21.263          € 25.013      

Boekwaarde 31 december 2019 € 280        € 996       € 23.989          € 25.265      

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen € 12.000          € 9.000        

Totaal € 12.000          € 9.000        

Kas € 1.731            € 4.957        
Bank € 29.828          € 30.482      

Totaal € 31.559          € 35.439      

 31-12-2019  31-12-2018

 31-12-2019  31-12-2018

Computer TotaalInventaris, 
gebouwen en 

terreinen 

Vervoer- 
middel
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b. Toelichting op de balans (vervolg)

Eigen Vermogen

Stand per 1 januari € 45.427          € 33.083      

Bij: resultaat boekjaar € 16.346          € 12.344      

Stand per 31 december € 61.773          € 45.427      

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Lening € 5.000            € 5.000        
Bestemmingsfonds € -                   € 7.248        
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva € 2.051            € 11.195      

Totaal € 7.051            € 23.443      

 

 31-12-2019  31-12-2018

2019 2018
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Omzet € 9.565        € -               
Campagnes € 11.243      € 8.530        
Giften € 70.457      € 71.244      
Project opbrengsten € 3.328        € 2.405        
Overige baten € 4.528        € 9.378        

Totaal € 99.121      € 91.558      

Activiteitkosten

Activiteitkosten € 10.364      € 2.563        

Totaal € 10.364 € 2.563

Lonen en salarissen € -                12.978
Sociale lasten € 201 1.723
Inleenvergoedingen € 30.808 -               
Kantinekosten € 336 -               
Overige personeelskosten € 283 -               

Lonen en salarissen € 33.723 € 14.701

Afschrijvingen op materiële vaste activa

AfsKVervoermiddel € 140           € 140
AfsKComputer € 941           € 1.346        
AfsKInventaris € 7.627        € 8.368        
Doorbelaste afschrijvingskosten € -                € -               

Totaal € 8.708 € 9.854

2019 2018

2019 2018

2019 2018

2019 2018
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c. Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)

Overige lasten

Huisvestingskosten € 7.365        € 44.698      
Verkoopkosten € 10.944      € 20             
Autokosten € 1.808        € -               
Algemene en kantoorkosten € 9.172        € 6.828        

Totaal € 29.290      € 51.546      

Financiële baten en lasten

Bankrente en -kosten € 690           € 549           

Totaal € 690           € 549           

2019 2018

2019 2018
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C. TOELICHTING
a. Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Activiteiten
De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Religieuze organisatie.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering 
en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

b. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. 

Inventaris
De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijving en na 
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

Transportmiddelen
De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).

Overige vorderingen financiële vaste activa
De overige vorderingen financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.Indien 
nodig,wordt rekening gehouden met een lagere waardering uit hoofde van oninbaarheid.

Voorraden
Voorraad 
De voorraad zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, danwel-indien lager-de marktwaarde. Een voorziening 
voor incourantheid is, zo nodig, in mindering op de waarde gebracht.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek 
van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de ondernemingen 
betreffende direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan één jaar.Het gedeelte van de 
leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de 
toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één 
jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
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c. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten
Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte / geïncasseerde bedragen zoals donaties 
en voor geleverde goederen en diensten.

Directe lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waarderingen 
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Salarissen en sociale lasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioen lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in 
de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de 
aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten,gebaseerd op de verwachte economische levensduur, 
conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten
De rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet.
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