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Stichting Moskee El Oma

's-G ravenhage

Aan de directie van:

Stichting Moskee El Oma
Guido Gezellestraat 50
2524CM 's-Gravenhage

Sa me nste I I i ngsve rkl a ri ng

Opdracht

lngevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Moskee El oma
te 's-Gravenhage samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid
en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de
huishouding' Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financidle gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan
een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming
met In Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financidle verslaggeving en met de wettelijke bepalingen
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Burgerlijk wetboek voor kleine stichtingen.
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Resultaatvergelij king

#VALU E !

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2019 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de
winst-en-verliesrekening over 2019 met ter vergelijking de resultatenrekening over 201g.
opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

2019 2018

Opbrengst/Donaties

Brutomarge

Afschrijvingen

Huisvesting

Kantoorkosten

Algemene kosten
Overige declaraties
Totaal kosten

Bedrijfsresultaat

Resultaat voor belastingen

Lagere brutomarge

Toelichting bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Lagere huisvesting
Lagere kantoorkosten

Bedrijfsresultaat ongunstiger door:

Lagere brutomarge
Hogere algemene kosten
Hogere overige declaraties

Lager bedrijfsresultaat

79.698

79.698

11.596

8.638
1.596

28.626

0

50.555

29.L42

29.L42

700,0%

t00,0%

1,4,5%

70,8%

2,7%

35,9%

0,0%

63,4%

36,60/.

36,6%

85.891

86.891

11.595

to.7t2
7s3

32.662

300

s5.023

30.858

30.858

700,0%

fio,o%

73,3%

L2,3%

0,9%

37,6%

0,3%

64,5%

35,5%

35,s%

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2019 gelijk gebleven.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2019 ten opzichte van 201g kan ars vorgt worden weergegeven:

Lagere brutomarge als gevolg van omzet daling _7.f93

-7.193

2.O74

0

7.t93
0

6.410

8.136

-1.726
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Algemeen

I.AtGEMEEN

1.1 Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting Moskee El Oma wordt gedreven in de vorm van een stichting. Zowel de statutaire
als de feitelijke vestigingsplaats is Den Haag.

1.2 Doelstelling en aard van de Stichting
Stichting Moskee el Oma organiseert educatieve, sociale-culturele, sportieve, maatschappelijke en
religieuze activiteiten vanuit een op de islam geinspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid en
hebben tot doel om de integratie en participatie van onze achterban in de Nederlandse samenleving te
bevorderen. Alle activiteiten zijn gericht op zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- De activiteiten van stichting moskee el oma bestaan voornamelijk uit:
- Activiteiten te organiseren die passen in de doelstelling;
- Vrijwilligers te werven en op te leiden voor het (mede) uitvoeren van activiteiten;
- Samen te werken met instellingen, personen en groepen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn

op het terrein van de stichting;

- Het onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van communicatie tussen
instanties en personen die zich op een soortgelijke terrein bewegen;

- Alle andere wettige middelen die in de ruimste zin met het doel van de stichting verband houden.

Vermogen
De stichting verwacht het grootste deel van haar opbrengsten middels het werven van donaties,
schenkingen, subsidies, erfstellingen legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

1.3 lnschrijving Kamer van Koophandet
De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij Kamer van Koophandel onder nummer 4115gggo.

1.4 Overige algemene gegevens
De stichting is feitelijk gevestigd aan de Guido Gezellestraat 50,2524 CM te Den Haag. lnformatie over de
stichting kunt u vinden op www.eloemma.nl.

1.5 Samenstelling van het bestuur
Voorzitter:
Secreta ris:

Penningmeester:

Algemene bestuurslid:

1.5 Beloningsbeleid

de heer M.zarrad
de heer A. Al Hamachi

de heer A. Bousaboun

de heer
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Het leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen geen beloning. Het bestuur heeft per l
Januari 2018 de vrijwilligersregeling vastgesteld, hierin is het vrijwilligersbeleid omtrent
vrijwil ligersvergoedingen geregeld.
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Balans per 31 december ZOlg

ACTIVA

Materi6le vaste activa
Gebouwen en terreinen
I nventaris

FinanciEle vaste activa
Overige langlopende vorderingen

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen

Liquide middelen
Rekening courant bank
Kas

31 dec 2019

Stichting Moskee El Oma

's-Graven hage

31 dec 2018

574.63t
2.81,0

577.44L

s0.000

1.000

496.449

1.074.890

586.227

2.810

50.000

1.000

402.779

10.198

589.037

50.000

1.000

412.9t7

1.052.954

1.000

0

13.862
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Balans per 31 december ZOtg

PASSIVA

Eigen vermogen
Ka pitaa I

Resultaat boekjaar

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

31 dec 2019

Stichting Moskee El Oma

's-G ravenhage

31 dec 2018

L.045.747

0
t.0t4.879

50.000
-1.074.890

-1.074.890

7.207

7.095.747

7.207

1.052.954
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Resultatenrekening over 2019

Opbrengst/Donaties

Brutomarge

Afschrljvingen

Huisvesting

Ka ntoorkosten
Algemene kosten
Overige declaraties
Totaal kosten

Bedriifsresultaat

Resultaat voor belastingen

2019

Stichting Moskee El Oma

's-G ravenhage

2018

79.698

11.596

8.638

1.696

28.626

0

79.698

50.556

86.891

11.s95

70.772

753
32.662

300

86.891

29.L42 30.868

Pagina 1


