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JAARCIJFERS 2020



ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa

Materiële activa 752.000€    752.000€    

Inventaris 9.425€        9.425€        

761.425€    761.425€    

Vlottende activa

Liquide middelen 63.377€      54.073€      

824.802€    815.498€    

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Kapitaal 824.802€    810.428€    

Kortlopende schulden 5.070€        

824.802€    815.498€    
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A.                                            BALANS PER 31 DECEMBER 2020



Baten

Giften 30.773,63€   

Overig 1.770,71€     

32.544,34€     

Lasten

Huisvesting/verbouwing 341,01€        

Materialen/Inventaris 2.943,35€     

Gas/Water/Elektra 5.638,89€     

Verzekering 602,24€        

Telefoon/Internet 655,31€        

Kantinekosten 1.495,70€     

Lidmaatschap/Abonnementen 1.150,00€     

Personeel 2.622,01€     

Vervoerskosten 156,43€        

Overig 2.565,13€     

18.170,07€     

Exploitatieverschil 14.374,27€     

Heemskerk, 1 mei 2021

Stichting Milli Görüs Heemskerk

Voorzitter

M. Koza
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B.                                              Exploitatieoverzicht 2020
01 januari 2020 - 31 december 2020



Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Activiteiten

De stichting verricht sociaal-religeuze activiteiten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

De jaarcijfers zijn 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

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

Gebouwen

De Stichting heeft een pand in eigendom dat wordt aangewend voor haar activiteiten. Het pand

wordt gewaardeerd tegen vervaardigingswaarde.

Inventaris

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende af-

schrijving na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (max. 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.

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 Stichting.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen betreft de in het verleden toegerekende overschotten van de baten minus de

lasten, welke ter vrije beschikking staan van de Stichting met inachtneming van het bepaalde in de

statuten.
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C.                                                   TOELICHTING



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.

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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