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Jaarrekening 2017-2018
Betreft:
Stichting Moustaqbel
Bloemgracht 38 H
1015 TK Amsterdam
KvK-nummer: 66716284
RSIN: 856670534

Ingevolge uw opdracht tot het verzorgen van uw financiële administratie voor Stichting Moustaqbel, is door ons
de jaarrekening over het verlengde boekjaar 2017-2018 opgesteld.

De jaarrekening is opgesteld op basis van door u verstrekte gegevens en conform de gangbare richtlijnen
inzake jaarverslaggeving onder Nederlands recht.

Op deze jaarrekening is geen accountantscontrole toegepast, daar de aard van de onderneming dit niet vereist.
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens berust bij u.

Met vriendelijke groet,

Gerhard Loorbach
Directeur
Loorbach Financiële Diensten B.V.
Strawinskylaan 3051
1077 ZX Amsterdam
BECON: 624.007
Email: info@loorbachfd.nl
Tel: 020 22 16 302
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Algemeen
Stichting Moustaqbel is 26 augustus 2016 opgericht als Stichting Haut Atlas.
De naam van de stichting is op 12 september 2017 gewijzigd naar Stichting Moustaqbel.
Doelstelling
De stichting heeft tot doel:
1)

2)

Om gericht op Marokkaanse meisjes en vrouwen armoede te bestrijden, onderwijs mogelijkheden voor
hen te faciliteren, gelijke kansen te bieden op onderwijs tussen jongens en meisjes en kind-huwelijken
te ontmoedigen;
Huisvesting, onderdak te bieden in Marokko aan Marokkaanse meisjes en vrouwen uit arme gezinnen
die ver weg wonen van een universiteit of hoge school of vergelijkbaar onderwijsinstituut in Marokko,
waardoor zij verstoken zouden blijven van de mogelijkheid om vervolg onderwijs te volgen, alsmede
zorg en voeding te bieden voor de begeleiding van deze Marokkaanse meisjes en vrouwen om de stap
te kunnen maken van de traditionele Berber cultuur, naar een ontwikkelingsgerichte omgeving waarin

3)

zij de kans krijgen hun capaciteiten en talenten in een baan te gebruiken om als gevolg daarvan de
toekomst van zichzelf en hun families te veranderen;
Het verlenen van steun in welke vorm dan ook aan een stichting naar Marokkaans recht dan wel een

4)

vergelijkbare buitenlandse instelling met een soortgelijke doelstelling;
Het verwerven/verkrijgen dan wel huren, in bruikleen ontvangen of op andere wijze in gebruik nemen,
houden en onderhouden van een of meerdere (studenten)woningen, inclusief aanverwant onroerend
goed, alsmede het aanschaffen van de benodigde inrichting, welke woningen onderdak zullen kunnen
bieden aan Marokkaanse meisjes die een studie volgen of gaan volgen aan de universiteit of
vergelijkbaar onderwijsinstituut in Marokko.

De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is ingeschreven in de Kamer van
Koophandel. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die
door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen
aanpassingen plaatsgevonden.
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.
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Grondslagen voor waardering
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is
vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel
aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de
gever een bestemming aan de middelen gegeven.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van het verslagjaar met inachtneming
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten
rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of
worden ontvangen dan wel betaald.
Baten
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen voor handelswaar wordt de
brutowinst verantwoord (opbrengst minus inkoopprijs).
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Balans
(na resultaatsbestemming)
Bedragen in hele euro’s

Activa
31-dec-18
Vaste activa

Materiële vaste activa

€

-

Financiële vaste activa

€

-

Immateriële vaste activa

€

-

Vaste activa

€

-

Voorraden

€

-

Debiteuren

€

-

Overige vorderingen

€

-

Liquide middelen

€

29.554

Vlottende activa

€

29.554

Totaal activa

€

29.554

Vlottende activa
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Passiva

31-dec-18
Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

€

-

Overige reserves

€

29.554

Fondsen

€

-

Bestemmingsfondsen

€

-

Totaal reserves en fondsen

€

29.554

Lang lopende schulden

€

-

Vreemd vermogen lang

€

-

Crediteuren

€

-

Reservering vakantiegeld

€

-

Te betalen omzetbelasting

€

-

Te betalen loonbelasting

€

-

Overige schulden

€

-

Kort lopende schulden

€

-

Totaal passiva

€

29.554

Vreemd vermogen lang

Kort lopende schulden
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Staat van baten en lasten
Bedragen in hele euro’s

Staat van baten en lasten
2017-2018
Baten
Contributies

€

-

Donaties en giften

€

80.387

Subsidies van overheden

€

-

Baten van andere organisaties (zonder winststreven)

€

-

Som van baten

€

80.387

Som van de baten als tegenprestatie voor de
levering van producten en/of diensten

€

-

Overige baten

€

-

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

€

80.387

Doelstelling 1:

€

-

Doelstelling 2:

€

-

Doelstelling 3:

€

26.607

Doelstelling 4:

€

-

Lasten
Besteed aan doelstelling:

1

Wervingskosten

2

€

23.057

Kosten beheer en administratie

3

€

1.169

Som van de lasten

€

50.833

Rentebaten

€

-

Rentelasten

€

-

Saldo financiele baten en lasten

€

-

Totaal saldo baten en lasten

€

29.554

Bestemming saldo van baten en lasten
toename bestemmingsfondsen (specifieke donaties) project:
afname bestemmingsfondsen (betaald aan project dit jr) project:
toe-/afname algemene reserves

€

29.554

Saldo van baten en lasten/resultaat

€

29.554
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Toelichting staat van baten en lasten

Toelichting op de staat van baten en lasten
2017-2018
1 Besteed aan doelstelling (3)
besteding vanuit baten boekjaar

€

26.607

besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief
specifieke giften dit jaar

€

-

€

26.607

2 Kosten werving
Personeelskosten

€

22.696

Reclamekosten

€

361

Totaal kosten werving

€

23.057

Kosten boekhouding

€

726

Bankkosten

€

443

Totaal kosten beheer en administratie

€

1.169

3 Kosten beheer en administratie
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Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op 1
september 2019.
Bestemming van het saldo van baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming
goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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