
ALGEMENE TOELICHTING 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 
De activiteiten van Stichting Islamitisch Centrum Nederland, statutair gevestigd te Utrecht, bestaan 
zoals in de statuten is opgenomen uit: 

a. het behartigen van belangen van en het verlenen van diensten aan de in Nederland
verblijvende en wonende moslims en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de in 
Nederland wonende moslims; 
b. de ondersteuning van de opvoeding en onderwijsloopbaan van kinderen en jongeren die
behoren tot de onder a genoemde doelgroep alsmede het steunen van het onderwijs aan en het 
stimuleren van het volgen van wetenschappelijke studies door voormelde jongeren; 
c. het zorgdragen voor het aanleren van de islamitische geloofspraktijk en islamitische leer;
d. het bevorderen van het integratie-, participatie- en emancipatieproces van moslims in
Nederland; 
e. het bevorderen van de contacten en onderlinge samenwerking met en tussen de bij haar
aangesloten organisaties en het behartigen van belangen van deze organisaties, en voorts al hetgeen 
met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 

De standaarden op basis waarvan de staat van baten en lasten is opgesteld 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen bepaald op 
portefeuille niveau. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 
worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 

Vorderingen 
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 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 



waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum 
af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De 
overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de 
verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze 
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding 
als een actief in de balans opgenomen. 

Langlopende schulden 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in 
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 

Giften en baten uit fondsenwerving 
Onder giften en donaties en overige bedrijfsopbrengsten verstaan we alle ontvangen bedragen in het 
boekjaar. 

Lasten 
Onder lasten verstaan we alle betaalde kosten in of betrekking hebben op het boekjaar 


