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Geachte bestuur,

De jaarrekening van de Stichting Islamic University of Applied Sciences Rotterdam

gevestigd te Rotterdam door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.

De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening

over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 met de daarbij horende toelichtingen.

In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele 

verslaggeving opgenomen.

Dre samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard

wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de

jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW)

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en

financiele verslaggeving toegepast. Bij een samenstellingsopdracht bent u verantwoordelijk

voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze

werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook

uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als

slotstuk van deze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan  dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van de Stichting

Universiteit Wetenschappen en Onderzoek. Wij hebben geen controle- en of

beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven

of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende

relevante ethische voorschriften in de Verordeningen Gedrags- en Beroepsregels

Accountants (VGBA).

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de

opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief  hebben uitgevoerd

en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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            ALGEMEEN

A. JURIDISCHE STRUCTUUR EN DOELSTELLING

de Stichting Universiteit voor Islamitische Wetenschappen en Onderzoek

(hierna: Islamitisch Universiteit Rotterdam) is op 21 november 1997 opgericht.

De laatste statutenwijziging heeft op 13 februari 2002 plaatsgevonden.

In het jaar 2014 is een wijziging gekomen om het gebroken boekjaar om te

zetten in kalenderjaar, waarbij het boekjaar voortaan eindigt op 31 december.

B. ACCOUNTANTSCONTROLE/HANDELSREGISTER

Gezien de juridische vorm van de organisatie en het ontbreken van een wettelijke

verplichting daartoe heeft het stichtingsbestuur besloten om af te zien van een

accountantscontrole in de zin van de Wet op de Registeraccountants en werd

opdracht gegeven tot het uitbrengen van een samenstellingsverklaring.

De Stichting staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

en Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 24280196.

C. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING RESULTAAT

1. Materiele vaste activa

De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd  

met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde.

2. Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Er wordt een marge

gehanteerd van 25%. Er wordt aan het begin van iedere periode een inventarisatie

gemaakt van de voorraden.

3. Vorderingen, liquide middelen en schulden

Deze posten worden opgenomen tegen nominale waarde.

4. Achtergestelde leningen

Voor deze leningen, verstrekt door personen en instellingen in het binnen- en

buitenland, gelden geen rente- en aflossingsverplichtingen.
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5. Opbrengsten

Onder opbrengsten worden verstaan donaties, collegegelden, cursusgelden en de

aan derden in rekening gebrachte bedragen voor diensten. Donaties kunnen in de

vorm van directe betalingen, beloftes of in materiele vorm zijn.

Beloftes zijn afspraken die door een persoon of instelling worden gemaakt om 

een bedrag te betalen. Deze bedragen worden opgenomen in het jaar van de

belofte na een beoordeling.

6. Kosten

De kosten worden toegerekend aan de periode waarop de levering van de dienst

of het product betrekking heeft.
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       BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

31-12-2019 31-12-2020

VASTE ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

1. Onroerende zaken 2.325.877 2.300.504

Appartementsrecht 108.040 0

2. Verbouwingen 0 0

3. Inventaris 1.580 2.612

3a. Vervoermiddel 500 500

2.435.997 2.303.616

VLOTTENDE ACTIVA

4. VOORRADEN 41.000 46.000

VORDERINGEN

5. Debiteuren 0 0

0 0

LIQUIDE MIDDELEN

6. Kasgeld 42.444 2.799

6a. Banken 40.839 99.223

83.283 102.022

TOTAAL ACTIVA 2.560.280 2.451.638
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      BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

31-12-2019 31-12-2020

EIGEN VERMOGEN

7. Eigen vermogen 464.068 239.936

LANGLOPENDE SCHULDEN

8. Islamic Development Bank-Jeddah

Saoedie Arabie US $ 1.000.000 669.792 669.792

Leningen 1.385.561 1.414.513

2.055.353 2.084.305

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 1.907 5.216

9. Belastingen en sociale lasten 14.645 95.168

10. Overige schulden en overlopende 24.307 27.013

passiva

40.859 127.397

TOTAAL PASSIVA 2.560.280 2.451.638
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  RESULTATENREKENING OVER DE PERIODE 01-01-2020 T/M 31-12-2020

2019 2020

11. OPBRENGSTEN 754.361 562.132

12. PERSONEELSKOSTEN 524.404 639.945

13. AFSCHRIJVINGEN 26.634 26.535

14. HUISVESTINGSKOSTEN 134.382 122.181

15. REIS-VERBLIJF- EN VERVOERKOSTEN 16.098 12.506

16. ALGEMENE KOSTEN 127.985 121.345

17. BIJZONDERE KOSTEN -25.575 -136.248

SOM VAN DE KOSTEN 803.928 786.264

-49.567 -224.132

NETTORESULTAAT -49.567 -224.132
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