
 

Moskee Al Mouahidin 

Islamitisch Cultureel Centrum Ede 

Financiële jaarverantwoording 2017 

Balans  31.12.2017  31.12.2016 

ACTIVA     

Vaste activa     

Materiële vaste activa € 3.500.000 € 3.500.000 

Vlottende activa 

Vorderingen € 40.378 € 59.792 

Liquide middelen € 288.078 € 223.422 

Totaal activa € 3.830.726 € 3.783.214 

PASSIVA 

Eigen vermogen €  3.828.456 € 3.780.046 

Kortlopende schulden €        2.270 € 3.186 

Totaal passiva € 3.830.726 € 3.783.214 

Staat van baten en lasten  2017  2016 

BATEN     

Donaties en overige baten € 166.338 € 139.894 

Totale baten € 166.338 €  139.894 

LASTEN 

Kosten nutsvoorzieningen € 33.794 € 31.394 

Personeelskosten € 25.070 € 23.516 

Verzekeringen, beveiliging en overig € 14.251 € 15.759 

Onderhouds- en servicekosten € 30.711 € 20.039 

Overige variabele lasten € 25.970 € 14.956 

Totale lasten € 129.796 € 105.664 

Resultaat € 36.542 € 34.230 
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Toelichting bij de balans 

  

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa betreffen het gebouw en terrein aan de Peppelensteeg 1B te Ede. Het 

gebouw en terrein staan gewaardeerd tegen de actuele kostprijs. 

Vordering 

De vordering omvat een lening vanuit de stichting naar andere moskeeën.  

Liquide middelen 

Het totaal van de liquide middelen is het totaalsaldo aan kasmiddelen per jaareinde op 

bankrekeningen van Stichting Marokkaanse Moslims Ede. Dit saldo zal ten goede komen aan de 

moskee en de activiteiten voor onze gemeenschap. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden omvatten enkel overlopende passiva inzake jaarlijkse donaties die al in 

het boekjaren 2015 en 2016 zijn ontvangen. 

Toelichting bij staat van baten en lasten 

Baten 

Het totaal van de baten komt voort uit donaties vanuit de gemeenschap. Dit kan enerzijds 

onderverdeeld worden in structurele donaties zoals de maandelijkse bijdrage ter dekking van de 

maandelijkse lasten en anderzijds in eenmalige donaties ten behoeve van de verschillende 

activiteiten die uitgevoerd worden 

Lasten 

Deze lasten hebben betrekking op energiekosten, personeelskosten inzake de imam, 

verzekeringen, kosten inzake maaltijden tijdens de ramadan, kosten voor activiteiten, onderhoud 

en eventueel onkostenvergoedingen voor vrijwilligers en bestuursleden. 
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