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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 3.220 -
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en
vooruitbetaald op materiële vaste activa 50.000 40.000

53.220 40.000

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Handelsdebiteuren 5.000 -

Liquide middelen  (3) 152.956 4.224

 211.176 44.224

PASSIVA

Eigen vermogen  (4)

Overige reserves 211.126 44.224

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 50 -

 211.176 44.224

Stichting BIBIN (Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland) te De Meern
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 3 -

___________________________________________________________________________________________________________



2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019

€

2018

€

Baten  (6) 183.233 25.509

Lasten

Afschrijvingen  (7) 230 -
Kantoorkosten  (8) 451 185
Verkoopkosten  (9) 13.433 1.085
Algemene kosten  (10) 2.217 599

16.331 1.869

Belastingen - -

Resultaat 166.902 23.640
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting BIBIN (Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland) (geregistreerd
onder KvK-nummer 30195900), statutair gevestigd te De Meern bestaan uit het realiseren van bijzondere
islamitische begraafplaatsen met eeuwigdurend grafrecht.

Vestigingsadres

Stichting BIBIN (Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland) is feitelijk gevestigd op Strijkviertel
46c te De Meern.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
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 Afschrijving

Actief
%

Inventaris  20
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en
vooruitbetaald op materiële vaste activa  0

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Baten

Onder de baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Onder de baten worden tevens
de door de stichting ontvangen donaties verstaan.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht,
gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de
geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde
periode toegerekend.

Opbrengsten van donaties worden opgenomen op het moment dat de donatie is ontvangen.
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Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Vaste
bedrijfs-

middelen in
uitvoering en

vooruit-
betaald op
materiële

vaste activa

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde - 40.000 40.000
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - - -

- 40.000 40.000

Mutaties 
Investeringen 3.450 10.000 13.450
Afschrijvingen -230 - -230

3.220 10.000 13.220

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 3.450 50.000 53.450
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -230 - -230

Boekwaarde per 31 december 2019 3.220 50.000 53.220

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en
vooruitbetaald op materiële vaste activa  0

De vooruitbetalingen op materiële vaste activa zien toe op de verrichte vooruitbetalingen op de te realiseren
begraafplaats Riyad Al Jannah in Zuidlaren.
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Handelsdebiteuren

Debiteuren 5.000 -

5.000 -

3. Liquide middelen

Rabobank 103.332 3.679
ING Bank N.V. 48.028 -
Kas 1.596 545

152.956 4.224
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PASSIVA

4. Eigen vermogen

2019

€

2018

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 44.224 20.584
Resultaatbestemming boekjaar 166.902 23.640

Stand per 31 december 211.126 44.224

5. Kortlopende schulden

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 50 -
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5                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

2018

€

6. Baten

Donaties 183.233 23.925
Gebruiksrecht - 1.584

183.233 25.509

7. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 230 -

Overige lasten

8. Kantoorkosten

Automatiseringskosten 326 185
Contributies en abonnementen 125 -

451 185

9. Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 13.433 1.085

10. Algemene kosten

Overige algemene kosten 2.217 599
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6                OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2019

Het bestuur stelt voor om de winst over 2019 ad € 166.902 toe te voegen aan de overige reserves. 
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

De Meern, ........................................
 
A. Amrino 
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van de statuten staat het resultaat ter beschikking van het bestuur.
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