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Stichting Moskee El Oma
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Aan de directie van:
 
Stichting Moskee El Oma
Guido Gezellestraat 50
2524CM  's-Gravenhage

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 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
financiële 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 financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Burgerlijk Wetboek voor kleine stichtingen.
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Stichting Moskee El Oma
's-Gravenhage

Algemeen

1.ALGEMEEN

1.1  Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm

1.2  Doelstelling en aard van de Stichting

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;

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

Vermogen

1.3  Inschrijving Kamer van Koophandel 
De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij Kamer van Koophandel onder nummer 41158880.

1.4  Overige algemene gegevens 

1.5 Samenstelling van het bestuur
Voorzitter:                                         de heer  M.zarrad
Secretaris:                                         de heer A. Al Hamachi
Penningmeester:                             de heer  A. Bousaboun
Algemene bestuurslid:                   de heer 

1.6 Beloningsbeleid 

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

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

Stichting Moskee el Oma organiseert educatieve, sociale-culturele, sportieve, maatschappelijke en 
religieuze activiteiten vanuit een op de islam  geïnspireerde 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.

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

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

     -  Samen te werken met instellingen, personen en groepen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn           
op    op het terrein van de stichting;

Pagina 4



Het leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen geen beloning.  Het bestuur heeft per                 1 
Januari 2018 de vrijwilligersregeling vastgesteld, hierin is het vrijwilligersbeleid omtrent 
vrijwilligersvergoedingen geregeld.
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Financiele positie

In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw onderneming gemaakt. Opgemerkt dient te
worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum
aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen 
hierdoor zijn beinvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2020 en per 31 december 2019: 
 
 

Activa
Materiële vaste activa 568.303 52,8% 577.441 53,7%
Financiële vaste activa 0 0,0% 50.000 4,7%
Vorderingen en overlopende activa 1.000 0,1% 1.000 0,1%
Liquide middelen 501.636 46,6% 496.449 46,2%

  
1.076.307 100,0% 1.074.890 100,0%

Passiva
Eigen vermogen 1.074.890 99,9% 1.074.890 100,0%
Kortlopende schulden 1.417 0,1% 0 0,0%

  
1.076.307 100,0% 1.074.890 100,0%

Werkkapitaal
Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal
wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het
werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

31 dec 2020 31 dec 2019 verschil

Voorraden en onderhanden werk 0 0 0
Vorderingen en overlopende activa 1.000 1.000 0
Effecten 0 0 0
Liquide middelen 501.636 496.449 5.187

502.636 497.449 5.187
Af: Kortlopende schulden -1.417 0 -1.417
Netto werkkapitaal 501.219 497.449 3.770

31 dec 2020 31 dec 2019
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Solvabiliteit
Uit de sovabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen
het eigen vermogen en het totaal vermogen - blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. Hoe hoog deze
solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de onderneming. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen
worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van
de onderneming.

31 dec 2020 31 dec 2019

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 75478,0% -
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen 99,4% 102,7%

Liquiditeit
Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een 
onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande
kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming.

31 dec 2020 31 dec 2019
Quick ratio
(vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden 354,7 -

Current ratio
(vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden 354,7 -

Rentabiliteit
De rentabiliteit van het vreemd vermogen geeft de kostenvoet aan van het in een onderneming werkzaam vreemd
vermogen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de rentabiliteit van het
vreemd vermogen in de onderneming.

31 dec 2020 31 dec 2019

Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen 0,0 0,0
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Fiscale positie

Fiscale eenheid
Met ingang van ……….. is Stichting Moskee El Oma met de volgende vennootschappen opgenomen in de fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting:

Aan de andere vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wordt
vennootschapsbelasting doorberekend alsof zij zelfstandig belastingplichtig zijn met inachtneming van een
toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende vennootschappen.
 
Belastbaar bedrag en belasting boekjaar
Het belastbaar bedrag is als volgt te berekenen:

Resultaat voor belastingen  -5.367
Fiscale afschrijving lager dan commerciële afschrijving  0
Fiscaal niet-aftrekbaar deel van de kosten  0
Desinvesteringsbijtelling  0

 
Fiscale afschrijving hoger dan commerciële afschrijving  0

 0
Investeringsaftrek  0

 
Belastbaar bedrag  0

De belasting volgens de winst-en-verliesrekening is als volgt te berekenen:

Correcties voorgaande jaren  0
Mutatie voorziening voor latente belastingen  0

 
Belastingen volgens de winst-en-verliesrekening  0

 
Situatie per 31 december 2020  

 
Te betalen / te vorderen vennootschapsbelasting  0
Af: betaald / ontvangen op voorlopige aanslag  0

 
Per  saldo te betalen / te vorderen   0

Voorziening voor latente belastingverplichtingen
Als gevolg van verschillen tussen de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening en de fiscale waardering van de 
desbtreffende balansposten is in de jaarrekening een voorziening voor latente belastingen gevormd.

De berekening van de voorziening is als volgt:

Waardering (naam post) volgens jaarrekening
Fiscale waardering
Verschil fiscale waardering en waardering volgens jaarrekening

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
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Voorziening voor latente belastingen: 

Ondertekening van de accountantsrapportage

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen
zijn wij steeds gaarne bereid.

Plaats, datum

Ondertekening
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Jaarrekening 2020
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Balans per 31 december 2020
 
     

ACTIVA

     
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 563.035  574.631  
Inventaris 2.810  2.810  

 568.303  577.441

Financiële vaste activa
Overige langlopende vorderingen 0  50.000  

 0  50.000

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen 1.000  1.000  

 1.000  1.000

Liquide middelen
Rekening courant bank 488.348  482.587  
Kas 13.288  13.862  

 501.636  496.449

  1.076.307  1.074.890

31 dec 201931 dec 2020
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Stichting Moskee El Oma
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Balans per 31 december 2020
 
     

31 dec 201931 dec 2020

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal 1.074.890  1.045.747  

 1.074.890  1.074.890

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1.417  0  

 1.417  0

  1.076.307  1.074.890
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Resultatenrekening over 2020
 
 

 

Opbrengst/Donaties 44.131  79.698  
Brutomarge  44.131  79.698

Afschrijvingen 11.596  11.596  
Huisvesting 21.761  8.638  
Kantoorkosten 2.864  1.696  
Algemene kosten 13.277  28.626  
Totaal kosten  49.498  50.556

Bedrijfsresultaat  -5.367  29.142

    
Resultaat voor belastingen  -5.367  29.142

    
    

2020 2019
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Kasstroom over 2020
 
 

 

Bedrijfsresultaat  -5.367
Aanpassingen voor:   
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) 11.596
Mutatie voorzieningen 0

11.596
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen 0
Mutatie voorraden en onderhanden werk 0
Mutatie operationele schulden 1.417
  1.417
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  7.646

Ontvangen/betaalde rentes 0  
Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten 0  
Waardeverandering vordering vaste activa 0
Ontvangsten/uitgaven wegens buitengewone baten/lasten 0  
Betaalde winstbelasting 0  
Mutatie deelnemingen 0
Mutatie aandeel derden 0
Mutatie for 0
Overige baten/lasten 0  
  0
Kasstroom uit operationele activiteiten  7.646
   
(Des)investeringen in immateriele vaste activa 0  
(Des)investeringen in materiele vaste activa 9.138  
(Des)investeringen in financiele vaste activa 50.000  
Waarvan afschrijvingen -11.596
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  47.542

Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen 0  
Mutatie vermogencomponenten -29.142  
Mutatie langlopende schulden 0  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -29.142

  
Netto kasstroom 26.046
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0

  
Mutatie geldmiddelen  26.046

2020
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

 
 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Gebouwen en terreinen

Aanschaffingen 574.631
Cum. afschrijving 0
Boekwaarde begin 574.631

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen -11.596
Mutaties -11.596

Boekwaarde einde 563.035

Inventaris

Aanschaffingen 2.810
Cum. afschrijving 0
Boekwaarde begin 2.810

(Des)investeringen 0
Afschrijvingen 0
Mutaties 0

Boekwaarde einde 2.810
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Toelichting op de balans per 31 december 2020

31 dec 2020 31 dec 2019

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen   
Waarborgsommen 1.000 1.000

1.000 1.000
Liquide middelen

Rekening courant bank   
ING Bank 1 35.059 25.581
ING bank 2 453.289 457.006

488.348 482.587

Kas   
Kas 13.288 13.862

13.288 13.862

Eigen vermogen

Kapitaal

Kapitaal 1.074.890 1.045.747
Resultaat boekjaar -5.367 29.142

1.069.523 1.074.889

Kortlopende schulden
31 dec 2020 31 dec 2019

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 1.417 0

1.417 0
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Stichting Moskee El Oma
's-Gravenhage

Toelichting op de resultatenrekening over 2020

   
2020 2019

Netto-omzet   
Donatie overboekingen 8.633 7.504
Ramadan overboekingen 6.470 0
Shart 8.996 0
Ingezameld cash geld 4.374 23.323
Lesgeld 7.764 16.557
dragers project 12.291 16.848
 44.131 79.698

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijving gebouwen 11.596 11.596

11.596 11.596

Huisvesting
Gas, water & electra 8.554 7.904
Overige huisvestingskosten 13.207 734

21.761 8.638

Kantoorkosten
Kantoorartikelen 842 653
Telefoon- en faxkosten 2.022 986
Contributies & abonnement 0 57

2.864 1.696

Algemene kosten
Kantine en consumptie 701 0
Administratiekosten 2.904 3.327
Kosten advies 121 0
Verzekering algemeen 3.483 3.251
Representatiekosten 263 0
Bankkosten 866 1.129
Overige algemene kosten 6.024 18.009
Bijdrage Isl begraafplaats 1.825 0

13.277 28.626
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