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Aan het bestuur van

S%ch%ng Nisa for Nisa  

Chris Lebeaustraat 4  

1062DC Amsterdam

Amsterdam, 2 mei 2022

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw s%ch%ng.

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. ten Brink- van den Brom

E.A.C. Bartels

N. Benmousa

E.A. de Smet

D. Arsalan

1.3 Oprich+ng s+ch+ng

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

nummer 34150083. Het internetadres is www.nisa4nisa.nl.

-3- 
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na verwerking van het verlies)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste ac+va

Materiële vaste ac+va

Inventaris 8.154 8.356

Financiële vaste ac+va

Overige vorderingen 2.800 2.800

 10.954 11.156

Vlo0ende ac+va

Voorraden 525 400

Vorderingen 29.434 11.252

Liquide middelen 53.492 76.493

 83.451 88.145

 94.405 99.301

Jaarrekening

S%ch%ng Nisa for Nisa, Amsterdam

02-05-2022
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves - 10.000

Overige reserves 48.557 55.126

48.557 65.126

Kortlopende schulden

Crediteuren 10.779 -

Loonheffing 9.013 6.574

Pensioenen - 1.161

Overige belas%ngen 700 779

Overlopende passiva 25.356 25.661

45.848 34.175

 94.405 99.301

Jaarrekening

S%ch%ng Nisa for Nisa, Amsterdam

02-05-2022
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Realisa%e

2021

€

Begro%ng

2021

€

Realisa%e

2020

€

Baten

Baten 26.746 54.000 46.084

Subsidiebaten 185.000 185.000 173.100

Som van de geworven baten 211.746 239.000 219.184

Overige baten 125 - 400

Som der baten 211.871 239.000 219.584

Lasten

Wervingskosten

Directe kosten projecten/ac%viteiten 19.999 46.475 11.326

Kosten van beheer en administra+e

Lonen en salarissen 149.531 151.000 140.230

Pensioenlasten 9.204 - 7.659

Afschrijvingen 2.202 1.500 1.533

Overige bedrijfslasten 47.468 42.000 37.108

208.405 194.500 186.530

Saldo voor financiële baten en lasten -16.533 -1.975 21.728

Financiële baten en lasten -36 - -35

Saldo -16.569 -1.975 21.693

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves -10.000 - -

Overige reserves -6.569 -1.975 21.693

-16.569 -1.975 21.693

Jaarrekening

S%ch%ng Nisa for Nisa, Amsterdam

02-05-2022
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Ves+gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

S%ch%ng Nisa for Nisa is feitelijk en statutair geves%gd op Chris Lebeaustraat 4  te Amsterdam en is

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34150083.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

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

verslaggeving.

Op deze jaarrekening zijn de grondslagen van RJk C1 van toepassing.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van ac%va en passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het

jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

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.

 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 aDrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekoms%ge

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresta%e,

inclusief de transac%ekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamor%seerde kostprijs. 

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.

Jaarrekening

S%ch%ng Nisa for Nisa, Amsterdam

02-05-2022
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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 de bedragen waartegen de schuld moet worden

afgelost.Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamor%seerde kostprijs.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze

betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat 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 waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelich%ng op de)

staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in

het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de

desbetreffende bestemmingsreserve(s) respec%evelijk Bestemmingsfonds(en). Een onGrekking aan

bestemmingsreserve respec%evelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en

lasten.

Binnen de baten van par%culieren is het gehele bedrag opgehaald door dona%es en giDen.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respec%evelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit

wordt geput wordt deze muta%e op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten

wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een

bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specifica%e opgenomen

van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Baten

Onder baten van par%culieren wordt verstaan de algemene dona%es voor de s%ch%ng.

Subsidiebaten

Hieronder wordt verstaan zowel subsidies van gemeenten, provincies als van het rijk.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Jaarrekening

S%ch%ng Nisa for Nisa, Amsterdam

02-05-2022
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Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplich%ng betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplich%ngen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te

staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten vormen geen aparte regel in de winst-en-verliesrekening. Deze kosten zijn opgenomen in

andere onderdelen van de winst-en-verliesrekening, te weten kostprijs omzet. Voor een nadere specifica%e

worden verwezen naar de betreffende toelich%ng.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden %jdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effec%eve rentevoet

van de desbetreffende ac%va en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transac%ekosten op de ontvangen leningen.

Jaarrekening

S%ch%ng Nisa for Nisa, Amsterdam

02-05-2022
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