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S�ch�ng Nisa for Nisa  

Chris Lebeaustraat 4  

1962 DC Amsterdam

Amsterdam, 2 juni 2020

Geachte bestuursleden,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de balans met toelich�ng van uw s�ch�ng opgesteld.

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

De ac�viteiten van S�ch�ng Nisa for Nisa bestaan voornamelijk uit sociaal-cultureel werk met name het

bieden van de gelegenheid aan vrouwen zich te ontwikkelen in hun sociale vaardigheden om op�maal te

kunnen integreren in de Nederlandse samenleving.

1.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

E.M. van den Brom

N. Ajouaau

E.A.C. Bartels

N. Benmousa

E.A. de Smet

1.3 Algemene gegevens

De s�ch�ng is opgericht op 26 januari 2001 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder

nummer 34150083. Het internet adres is www.nisa4nisa.nl.

Tot het verstrekken van nadere toelich�ngen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

dejong &

mr. P.A. de Jong

Register Belas�ngadviseur
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste ac*va

Materiële vaste ac*va

Inventaris 2.987 3.432

Financiële vaste ac*va

Overige vorderingen 2.800 2.800

Vlo-ende ac*va

Vorderingen

Handelsdebiteuren 1.100 10.660

Overige vorderingen - 640

Overlopende ac�va 19.416 17.384

20.516 28.684

Liquide middelen 39.692 69.141

 65.995 104.057
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31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves 33.433 74.524

Voorzieningen

Overige voorzieningen 10.000 10.000

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten 4.024 491

Loonheffing 8.368 6.972

Pensioenen 2.970 1.288

Overlopende passiva 7.200 10.782

22.562 19.533

 65.995 104.057

Jaarrekening

S�ch�ng Nisa for Nisa, Amsterdam

2 juni 2020

-4- 



����������		

�������

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

2019

€

2018

€

Baten 149.956 206.893

Directe kosten projecten/ac�viteiten 15.850 9.864

Bruto-omzetresultaat 134.106 197.029

Kosten

Lonen en salarissen 129.468 104.976

Pensioenlasten 7.016 2.947

Afschrijvingen 1.230 1.457

Overige bedrijfskosten 37.343 38.897

175.057 148.277

Bedrijfsresultaat -40.951 48.752

Financiële baten en lasten -140 1

Resultaat -41.091 48.753

Belas�ngen - -

Resultaat -41.091 48.753

Jaarrekening

S�ch�ng Nisa for Nisa, Amsterdam

2 juni 2020
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Ves*gingsadres

S�ch�ng Nisa for Nisa (geregistreerd onder KvK-nummer 34150083) is feitelijk geves�gd op Chris

Lebeaustraat 4 te Amsterdam.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

De waardering van ac�va 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 ac�va 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. Verplich�ngen 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.

Jaarrekening

S�ch�ng Nisa for Nisa, Amsterdam

2 juni 2020
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 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste ac*va

Overige materiële vaste ac�va worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aFrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekoms�ge

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende ac*va

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamor�seerde kostprijs. De reële waarde en geamor�seerde 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 depositos met een loop�jd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredie�nstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplich�ngen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten

worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schaHen. De omvang van de voorziening

wordt bepaald door de beste schaIng van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende

verplich�ngen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Overige voorzieningen

Egalisa*ereserve investeringen

De egalisa�erekening investeringen is gevormd om de aanschaffingskosten van en de ontvangen bijdragen

derden voor de investeringen gelijkelijk over de jaren te kunnen verdelen. Op basis van het huidige

ac�viteitenniveau acht het bestuur een reserve van € 10.000 als ruimschoots voldoende.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Jaarrekening

S�ch�ng Nisa for Nisa, Amsterdam

2 juni 2020
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamor�seerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac�ekosten is de geamor�seerde 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 presta�es en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de neHo-omzet en de kosten en andere lasten van het

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar

zijn.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies en dona�es,

alsmede de geleverde goederen en verleende diensten.

Directe kosten projecten/ac*viteiten

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het

directe materiaalverbruik, de directe loonkosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de

vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de baten en de directe projectkosten, alsmede uit de overige

bedrijfsopbrengsten.

Jaarrekening

S�ch�ng Nisa for Nisa, Amsterdam

2 juni 2020
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Afschrijvingen

Immateriële vaste ac�va inclusief goodwill en materiële vaste ac�va worden vanaf het moment van

gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekoms�ge gebruiksduur van het ac�ef.

Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Jaarrekening

S�ch�ng Nisa for Nisa, Amsterdam

2 juni 2020
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