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Betreft: Jaarrekening 2021
Geachte Bestuur,
Hiermee brengen wij u rapport uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende
de jaarrekening van Stichting Vragen en Islam 2021.
1.1

Samenstellingverklaring

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Vragen en Islam te
Rotterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld 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 onderneming. Het is onze
verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenkomst met Nederlands recht,
waaronder Standaard 4410 ‘Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie’. De in
dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang
van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die
zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die 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 Titel 9 Boek 2 BW.
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1.2

Resultaten
2021

Ontvangsten giften

415

Algemene Kosten
Algemene kosten
Provisiekosten en betalingsverkeer bank
Kosten Messagebird

48
-

Som der kosten

48

Resultaat

367
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1.3 Financiële positie
In het navolgende is 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 beïnvloed.
Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2021.
31-12-2021
Activa
Liquide middelen

367

Passiva
Eigen vermogen

367

Werkkapitaal
Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling van het werkkapitaal worden
weergegeven. Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd
met de kortlopende schulden. Het werkkapitaal geeft inzicht in de liquide positie binnen één
jaar.
31-12-2021
Liquide middelen
Vorderingen
Totaal vlottende activa

367

Af: Kortlopende schulden
Af: Langlopende schulden
Werkkapitaal

367
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Ondertekening

1.4

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van een
nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Haarlem, 17 mei 2022
Hoogachtend,
Administratiekantoor IBI Haarlem

I. Kutlu

1.5

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De grondslagen voor waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van die van het voorgaande
jaar. Daar waar geen specifieke waardering wordt vermeld, is sprake van waardering tegen
nominale waarde.
Resultaatbepaling
Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfsresultaat geldt dat winsten slechts zijn
opgenomen indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt, alsmede dat met
verliezen en risico’s welke hun oorsprong vinden in het boekjaar, rekening is gehouden.
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