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1 Samenstellingsverklaring 
 
Opdracht 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Milli Görüs Selimiye te 
Amsterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de 
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van 
die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. 
Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te 
verstrekken. 
 
Werkzaamheden 
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht 
(BW2 Titel 9) en richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening. De in dit kader uitgevoerde 
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, 
vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de 
omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in 
volledige en absolute zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. 
 
Bevestiging 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening conform RJ 640 op 
zorgvuldige mogelijk wijze samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
 
 
Hoogachtend, 
Iconium Financial Consultants 
 

 
 
H.A. Özdemir. 
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2 Balans per 31 december 2019 
 
 
A c t i v a  
 
(in euro’s) 2019 2018 
         

Vaste activa 
Materiële vaste activa (1)     1.504                             2.257 
Financiële vaste activa (2)                                                        7.250                             7.250         
                                                                                    8.754                             9.507 
 
Vlottende activa 
Voorraden (3)                                                                              5.937                             5.559 
Liquide middelen (4)                                                                36.817                            54.583        
                                                                                                    42.754                            60.142 
 

       
Totaal activa                                                                             51.508                             69.649                           
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 P a s s i v a  
 
(in euro’s) 2019 2018 
         

Eigen vermogen (5) 
Stichtingskapitaal                                                                     48.505                            67.584        
                                                                                                     48.505                            67.584 
 
Kortlopende schulden (6)                                                        3.003                              2.065           
Totaal passiva                                                                           51.508                             69.649        
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3 Staat van baten en lasten  
 
 
(in euro’s) 2019 2018 
         

Baten (7)                                                                                  79.412                           64.227 
 
 
Loonkosten (8)                                                                           18.999                            17.561 
Afschrijvingen op materiële vaste activa (9)                              752                                  752 
Huisvestingslasten (10)                                                             92.712                             77.127 
Overige exploitatiekosten (11)                                                10.139                             6.688        
Som der exploitatielasten                                                    122.602                           102.128 
Overige baten en lasten (12)                                                   24.112                              13.075        
Exploitatiesaldo positief / (negatief)                                   (19.079)                        (24.826)  `      
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4 Activiteiten van de stichting 

 
De Instelling 
Stichting Milli Görüs Amsterdam Selimiye is gevestigd aan de Govert Flinckstraat 286 in 
Amsterdam. Deze stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
54201187. 
 
Het RSIN/fiscaal nummer 
Het RSIN nummer van de stichting is als volgt: 851213698 
 
De doelstelling van de stichting 
De Stichting is een religieuze organisatie die een moskee exploiteert. De Stichting heeft ten doel 
om een eigen structuur te creëren die bijdraagt aan de integratie van de moslim gemeenschap 
in de Nederlandse samenleving. Het uitgangspunt van de organisatie is dat de diversiteit aan 
nationaliteiten en culturen geen reden is voor onderlinge wrijving maar juist een aanleiding om 
elkaar te stimuleren tot verdere ontwikkeling. De Stichting vervult een brugfunctie tussen de 
moslims en de multiculturele samenleving, dit is de essentie van al haar activiteiten. 
 
De bestuur 
De stichting kent één bestuursorgaan. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de stichting en 
zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur 
draagt tevens zorg voor het financiële beheer. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris 
en een penningmeester. Hiernaast zijn een aantal andere bestuursleden in het dagelijks bestuur 
betrokken bij de stichting.  
 
 De activiteiten van de stichting 
De Stichting is 7 dagen per week geopend voor het geven van gelegenheid tot 
godsdienstuitoefening. De diensten worden 5 keer per dag begeleid door de Imam in dienst van 
de Stichting. De stichting geeft vanaf 2012 ook huiswerkbegeleiding aan leerlingen van groep 6,7 
en 8. De stichting bezoekt zijn zieke leden/sympathisanten en geeft incidenteel voedsel aan 
mensen die hier behoefte aan hebben. Ten slotte organiseert de stichting educatieve 
activiteiten en Koranlessen voor kinderen welke in het weekend worden verzorgd. 
 
De bestuurders  
Voorzitter:    Durmuş Güney 
De secretaris:    Mahmud Akkoç 
De penningmeester:   Ebu Çetin 
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5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk 
Wetboek en de geldende richtlijnen voor jaarverslaggeving (RJ 640). 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa in eigen gebruik 
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs 
(verkrijgingsprijs), verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De boekwaarde van de te 
vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de 
staat van baten & lasten gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden direct in de staat van 
baten & lasten verwerkt. 
 
De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de 
restwaarde.  

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen 
wegens oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Schulden 
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.  

Baten 
Onder de baten wordt verstaan opbrengsten uit winkel, donaties en bijdragen van natuurlijke 
personen omwille van het behalen van de sociaal- maatschappelijke doelstellingen van de 
stichting. Baten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

Exploitatiesaldo 
Onder exploitatie wordt verstaan het verschil tussen baten en lasten. 
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6 Toelichting op de balans 

Materiële vaste activa (1) 
De materiële vaste activa worden in vijf jaren afgeschreven. 
 
 
   Auto Inventaris Totaal 
           

   € € € 

Boekwaarde 1 januari 2019                                    2.257            0                 2.257 
Investeringen 2019                                      -                  -                       - 
Afschrijvingen                                    (752)            0                  (752)   `         
Boekwaarde 31 december 2019                                   1.505             0                  1.505            
Aanschaffingswaarde                                                                                                3.761              0                3.761 
Cumulatieve afschrijvingen                                  (2.256)             0               (2.256)            
Boekwaarde 31 december 2019                                                                             1.505              0                1.505            

 
Financiële vaste activa (2) 
(in euro’s) 2019 2018 
     

Verstrekte lening                                                                                                                5.000          5.000 
Waarborgsom                                                                                                                     2.250          2.250      
                                                                                                                                               7.250         7.250      

Voorraad (3) 
(in euro’s) 2019 2018 
     

Voorraad                                                                                                                           5.000          5.000 
Voorraad fust  937             559      
                                                                                                                           5.937           5.559      
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Liquide middelen (4) 
(in euro’s) 2019 2018 
     

ING                                                                                                                          22.819         23.981 
Kas                                                                                                                          13.998         30.602      
                                                                                                                          36.817         54.583      
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

Eigen vermogen (5) 

Stichtings kapitaal 
 
(in euro’s) 2019 2018 
     

Stand per 1 januari                                                                                                            67.584    92.410 
Dotatie/(Onttrekking) via resultaat verdeling                                                            (19.079)     (24.826)      
                                                                                                                                             48.505    67.584      

Kortlopende schulden (6) 
(in euro’s) 2019 2018 
     

Te betalen omzetbelasting 601              268 
Te betalen loonheffing -           (119) 
Te betalen netto lonen                                                                                                      2.402          1.916      
                                                                                                                            3.003          2.065      
 
De kortlopende schulden betreffen ‘Overlopende passiva’ en hebben een resterende looptijd 
van korter dan een jaar. 
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7 Toelichting op de staat van baten en lasten  

Baten (7) 
(in euro’s) 2019 2018 
     

Donaties & giften                                                                                                              79.412        64.227      
                                                                                                                                             79.412      64.227      
 
Loonkosten (8) 
(in euro’s) 2019 2018 
     

Bruto lonen                                                                                                                  19.476         20.441 
Sociale lasten UWV                                                                                                             4.619            3.300 
Subsidies                                                                                                                             (5.096)         (6.180)      
                                                                                                                                             18.999         17.561      

Afschrijvingen (9) 
(in euro’s) 2019 2018 
     

Auto                                                                                                                            752             752      
                                                                                                                            752             752      

Huisvestingslasten (10) 
(in euro’s) 2019 2018 
     

Huurkosten                                                                                                                        69.401        67.069 
Energiekosten                                                                                                                   21.165          6.493  
Overige huisvestingskosten                                                                                              2.145           3.565      
                                                                                                                          92.712        77.127      
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Overige exploitatiekosten (11) 
(in euro’s) 2019 2018 
     

Kantoorartikelen                                                                                                                    247             659 
Drukwerk                                                                                                                                 546             470 
Telefoonkosten                                                                                                                   1.246          1.127 
Verzekeringen                                                                                                                     2.714          1.446 
Contributies & abonnement                                                                                             2.100 - 
Reis- en verblijfkosten                                                                                                        1.500 - 
Rente- Bankkosten                        722 515 
Brandstoffen                                                                                                                               -  666 
Overige autokosten 480 551 
Wegenbelasting                                                                                                                     471             468 
Webhosting                                                                                                                               43           - 
Diverse lasten                                                                                                                           69           786      
                                                                                                                          10.139           6.688      
 
Overige baten en lasten (12) 
(in euro’s) 2019 2018 
     

Winkelopbrengst                                                                                                              61.633       63.091 
Inkopen winkel                                                                                                               (48.568)      (55.630) 
Omzet 2e hands kleding en schroot                                                                              11.048            5.614      
                                                                                                                          24.112         13.075      
 


