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Balans per 31 december 2018 
(na resultaatbestemming) 
 
Activa 31 december 2018 
  

  € € 
Vaste activa    

Materiële vaste activa  1.600.675,92  

    

   1.600.675,92 

    

Vlottende activa    

Vorderingen en overlopende activa  1.500,00  

Liquide middelen  409.370,63  

    

   410.870,63 

    

   2.011.546,55 

    

Passiva  
    

Eigen vermogen    

Algemene reserve  1.485.240,54  

Bestemmingsfonds  215.782,50  

Bestemmingsreserve  28.023,51  

    

   1.729.046,55 

    

Voorzieningen   10.000,00 

    

Langlopende schulden   272.500,00 

    

Kortlopende schulden en overlopende passiva   0,00 

    

   2.011.546,55 
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Staat van baten en lasten over 2018 
 
  2018 
   

  € € 
Periodieke donaties en overige opbrengsten  138.076,25  

Saldo ontvangsten en uitgaven evenementen  (9.944,32)  

Saldo ontvangsten en uitgaven islamitische begraafplaats  142.883,75  

    

Bruto-resultaat   271.015,68 

      

Lonen en salarissen  (0,00)  

Sociale lasten  (0,00)  

Afschrijvingen op materiële vaste activa  (64.395,24)  

Overige waardeverminderingen van materiële vaste activa  (0,00)  

Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa  (0,00)  

Overige bedrijfskosten  (54.752,80)  

    

Som der lasten   (119.148,04) 

    

Saldo van baten en lasten   151.867,64 

    

Financiële baten (rentebaten)   0,00 

Financiële lasten (rentelasten)   (0,00) 

    

Resultaat   151.867,64 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 

1. Algemene toelichting 
 

1.1. Toegepaste modellen voor de balans en de staat van baten en lasten 

De balans per 31 december 2018 is opgesteld op basis van het model D van het Besluit modellen 
jaarrekening. De staat van baten en lasten over 2018 is opgesteld op basis van het model I van het Besluit 
modellen jaarrekening. 
 

1.2. Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de balans en de staat van baten en lasten 
vormt het bestuur van de Stichting Almeerse Moslims Ar-Raza zich verschillende oordelen en schattingen 
die essentieel kunnen zijn voor de daarin opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen in deze toelichting. 
 
 

2. Algemene grondslagen 
 

2.1. Algemeen 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag in deze toelichting is vermeld vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat berusten op de grondslag van 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld in deze 
toelichting. De balans en de staat van baten en lasten worden na resultaatbestemming bepaald, waarbij het 
jaarresultaat aan het eigen vermogen wordt toegevoegd. 
 
 

3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

3.1. Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur. Op de gronden wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 
 
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan het gebouw is een voorziening voor groot onderhoud 
gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het 
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 
 

3.2. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
De stichting beoordeelt op elke balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief vastgesteld.  
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten 
onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. 
 
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er 
niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare 
biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de 
toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief; vervolgens worden deze kasstromen 
contant gemaakt tegen een marktconforme disconteringsvoet. 
 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet 
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meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger 
gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief 
zou zijn verantwoord. 
 

3.3. Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 

3.4. Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De 
liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting. 
 

3.5. Eigen vermogen 
Het bestemmingsfonds is het deel van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid 
is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan en deze beperking is door derden 
aangebracht. 
De bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen waaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid 
is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan en deze beperking is door het 
bestuur van de stichting aangebracht. 
 

3.6. Voorzieningen 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij 
anders vermeld. 
Voor uitgaven voor groot onderhoud van het gebouw (bestaande uit voornamelijk het schilderwerk) is een 
voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Het groot onderhoud 
aan het gebouw zal in beginsel naar verwachting elke vijf jaar plaatsvinden, en anders in een latere jaar voor 
zover de technische staat van het gebouw naar het inzicht van het bestuur dat toelaat. De toevoegingen aan 
de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die 
telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt. 
 

3.7. Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Langlopende schulden zijn 
onderhandse leningen met een looptijd van 1 jaar of langer. 
 
 

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 

4.1. Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. De baten worden 
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
 

4.2. Bruto-resultaat 
Bruto-resultaat omvat de opbrengsten uit periodieke donaties, overige opbrengsten, ontvangsten en 
uitgaven bij specifieke evenementen en ontvangsten en uitgaven voor de islamitische begraafplaats. 
 

4.3. Lasten 
Onder lasten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar komen. 
 

4.4. Afschrijvingen op materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over de gronden wordt niet afgeschreven. 
 
Boekwinsten en -verliezen uit eventuele, incidentele verkoop van materiële vaste activa worden opgenomen 
onder de afschrijvingen. 
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5. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
 
De stichting heeft de verplichting met een eeuwigdurende looptijd voor het beheer en onderhoud van een 
islamitische begraafplaats. Er bestaan geen andere verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. 
 

6. Niet in de balans opgenomen regelingen 
 
Er bestaan geen regelingen die niet in de balans zijn opgenomen. 
 

7. Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen en/of 
gebeurtenissen na de balansdatum die een aanpassing van en/of een (extra) toelichting in de balans per 31 
december 2018, staat van baten en lasten over 2018 en/of in deze toelichting noodzakelijk maken. 

 


