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iNAB Accountancy B.V. 

Koningsweg 2-15 

3762 EC Soest 

www.inabaccountancy.nl 

info@ìnabaccountancy.nl 

 

BTW nr. 8571.92.462.B.01 

K.v.K. nr. 67835880 

 

 
Samenstellingsverklaring van de accountantSamenstellingsverklaring van de accountantSamenstellingsverklaring van de accountantSamenstellingsverklaring van de accountant    

 

Aan: het College van Bestuur van Stichting International University of Applied Sciences in 

Amsterdam 

 

De jaarrekening van Stichting International University of Applied Sciences in Amsterdam te 

Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening 

bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 met de 

daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

 

Deze 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 RJk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven. Wij hebben daarbij onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er 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 onze werkzaamheden zijn wij door het lezen 

van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze 

kennis van Stichting International University of Applied Sciences in Amsterdam. Wij hebben geen 

controle- 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 Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 

andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 

professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 

vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA 

verwijzen wij u naar http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

 

Soest, 22 december 2020 

 

iNAB Accountancy B.V. 

 

 

 

 

drs. Ş. Akyüz RA 
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1. Doelstelling: missie en visie 

 

“De IUA levert vanuit islamitische traditie een bijdrage aan de ontwikkeling van een humane en 

veerkrachtige samenleving.” 

 

Binnen een humane en veerkrachtige samenleving leven en werken mensen samen vanuit 

verschillende levensbeschouwingen met respect voor elkaars normen en waarden. 

 

Met de islamitische traditie wordt bedoeld de kennis die door moslimgeleerden is ontwikkeld vanaf het 

jaar 610. Het enige selectiecriterium is de wetenschappelijkheid van deze kennis en niet de herkomst 

daarvan uit de verschillende scholen/stromingen. 

 

Kennis hoort in dienst te staan van de samenleving zodat men elkaar beter begrijpt en met elkaar een 

betere wereld opbouwt. Deze humane samenleving is niet statisch. Een verandering in de samenleving 

betekent tevens dat er nieuwe theorieën en inzichten ontwikkeld kunnen worden. De IUA heeft oog voor 

de diversiteit aan normen en waarden die de pluriforme samenleving kenmerkt.  

 

Met deze doelstelling is IUA in september 2018 gestart.  

 

De IUA is niet een NVAO geaccrediteerde instelling. Om deze reden profileert IUA zich naar buiten toe 

niet met de naam ‘Universiteit’. De handelsnaam is IUA-Islamitische Theologische Faculteit Amsterdam. 

 

De IUA beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.  

 

2. Organisatie 

2.1. Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. De RvT houdt 

toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College 

van Bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. Per 31 december 2019 is de samenstelling van de 

RvT als volgt: 

 

- Voorzitter: Yusuf Altuntas 

- Secretaris: Dr. Abdulhalim Inam                      

- Penningmeester: Oktay Dalmaz                    

- Lid: Muhammed Unal *       

- Lid: Mehmet Erdogan*             

- Lid: Muhammad Akbas*1 

 

De leden van de RvT ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte kosten. 

 

2.2. College van Bestuur 

 

IUA wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB), bestaande uit ten hoogste drie natuurlijke 

personen. De leden van het CvB worden benoemd door de RvT. In 2019 bestond het CvB enkel uit de 

voorzitter, drs. Bahaeddin Budak. Het CvB is het Instellingsbestuur en heeft onder meer tot taak de 

leiding van de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid van de IUA.  

 
1 *Deze leden zijn per 31 december 2019 niet ingeschreven bij KvK 
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Daarnaast coördineert het CvB de dagelijkse gang van zaken en de voering van het personeels-, 

studenten-, financieel en materieel beleid van de IUA. Naast het uitvoeren van de bestuurlijke taken 

houdt de voorzitter van het CvB zich bezig met het ontwikkelen en verzorgen van lessen.  

 

3. Bestuurlijke voornemens 

 
Het financieel verslag van 2018 en die van 2019 hebben een beeld gegeven of de bestuurlijke 

voornemens realiseerbaar zijn. IUA blijft de komende jaren investeren in haar onderwijskwaliteit om 

stapsgewijs een geaccrediteerde instelling te zijn. Na de eerste onderwijsjaar en de eerste helft van de 

tweede onderwijsjaar is gebleken dat redelijk veel studenten zijn afgehaakt. Er worden vijf redenen 

aangegeven voor het stoppen van de studie respectievelijk; 

1) dat IUA nog niet is geaccrediteerd en de student geen recht heeft op een studiebeurs en ov,  

2) dat IUA nog niet een internationaal erkend diploma kan verstrekken  

3) dat de studie moeilijk te combineren is met een fulltimebaan 

4) dat de studie te moeilijk is en 

5) privéomstandigheden zoals ziekte, huwelijk, emigratie. 

 
Gezien de redenen is duidelijk dat de gekozen koers, namelijk onderwijs bieden op het niveau van de 

kaders van NVAO, een juiste koers is en deze voortgezet moet worden. Dit betekent echter wel dat het 

studentenaantal tot het behalen van de accreditatie niet zal groeien zoals eerder is voorspeld.  Verder 

heeft IUA in de afgelopen anderhalf jaar (enkele) studenten vrijstelling moeten geven voor collegegeld 

omdat zij financieel het moeilijk hadden.  

 

De macroroosters voor de aankomende studiejaren zijn aangepast aan de hand van de adviezen van 

de opleidingscommissie, de studentenevaluaties en de Veldadviesraad.  

 

De onderwijseenheden van jaar 1 zijn herzien en aangepast. In september is tevens een start gemaakt 

met de ontwikkeling van onderwijseenheden voor het programma van het tweede jaar. Naast de 

opleidingen op bachelorniveau is ook een opleiding op masterniveau gestart.  

Het masterniveau bestaat uit een jaar pre-master en een jaar master. Vier studenten die reeds een 

theologische vooropleiding hebben genoten bij Hogeschool InHolland zijn direct gestart aan de master. 

Hierdoor is het mogelijk dat IUA begin 2021 een verzoek kan indienen tot accreditatie van de 

masteropleiding. Dit is uiteraard pas mogelijk als minstens een van de vier studenten het mastertraject 

met een voldoende afrondt. 

 
3.1. Financiële doelstelling 

 
In de afgelopen jaar is IUA voorzichtig begonnen met het genereren van inkomsten middels 

verschillende onderwijsondersteunende activiteiten, zoals het verzorgen van nascholingscursussen en 

het verlenen van advies. Deze inkomsten vormen nog niet een substantieel deel van de totale budget 

maar geven wel een indicatie voor de toekomst. IUA kan haar diensten in de toekomst verder opbouwen.  

 

De huidige inkomsten zijn in deze fase niet toereikend. De tekorten worden primair aangevuld door 

Hasene International e.V., een internationale liefdadigheidsorganisatie gevestigd in Duitsland. "Hasene" 

betekent "het goede" of "goede doel". De hulpacties en projecten worden ingezet om een brug van 

solidariteit tussen arm en rijk te bouwen en de relaties van mensen uit alle landen en religies onderling 

te versterken.2 

 

 
2 https://www.hasene.org/de/ueber-uns/ 

https://www.hasene.org/de/ueber-uns/
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3.2. Fondsenwerving activiteiten  

 
In 2019 heeft IUA naast HASENE ook giften ontvangen van particulieren en verschillende bedrijven. De 

goedkeuring van de aanvraag voor Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst, 

per 1-1-2019, heeft verschillende bedrijven/ particulieren bewogen om IUA financieel te steunen. 

 

3.3. Meerjarenbegroting 2019-2022 

 
In onderstaande tabel is het aantal verwachte studenten voor de periode 2019-2023 weergegeven. Wij 

verwachten dat het aantal studenten in de komende jaren zal stijgen. 

 

studenten 
18/19 
(operationeel) 19/20 20/21 21/22 22/23 

      

Pre-bachelor3 5 10 5 5 5 

           

Bachelor           

Jaar 1 12 10 10 10 15 

Jaar 2   7 5 7 7 

Jaar3     5 5 5 

Jaar 4       4 5 

Langstudeerders         4 

Pre-master - 10 10 10 15 

Master -   5 5 5 

Master: 
langstudeerders 

      2 2 

Totaal 17 37 40 48 63 

Uitgedrukt in €   € 25.664 € 57.656 € 68.321 € 84.739 € 115.244 

 
Voor een kalenderjaar betekent dit dat 42% (periode augustus tot en met december) van voorgaand 
studiejaar en 58% (januari tot en met juli) van het betreffende studiejaar. Dit wordt hieronder 
weergegeven. 
 

Kalenderjaar 2018 2019 2020 2021 2022 

 € 10.779 € 39.101 € 62.136 € 75.217 € 97.552 

 
Deze nieuwe situatie heeft consequenties op de begroting die hieronder is aangepast. Voorts heeft IUA 
zich gewend bij mogelijke andere personen/bedrijven om IUA financieel te steunen. Dit deel was niet 
opgenomen in het Beleidsplan. 
 
 

 

 

 

 

 

 
3 Bij de berekening is uitgegaan van E 1.000,- voor de 21+ traject en E 1.722,- voor de bachelor, pre-master en 
masterstudie. Het bedrag E 1.7222,- is het bedrag voor deeltijdstudenten. De verwachting is dat de overgrote 
meerderheid van de studenten de deeltijdvariant gaat kiezen. Jaarlijks wordt het collegegeld 2,5% geïndexeerd 
(behoudens collegegeld voor pre-bachelor). 
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Op basis van het aantal studenten is een meerjarenbegroting opgesteld voor de periode 2019-2022. In 

de onderstaande tabel is deze meerjarenbegroting weergegeven. 

 

Begroting IUA- Islamitische Theologische Faculteit Amsterdam (tabel2) 

  
2019 

Realisatie 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
 

Baten            

Donatie Hasene € 220.000 € 210.000 € 225.000 € 225.000 € 200.000  

Overige donaties € 8.484 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 35.000  

Collegegeld € 19.021 € 39.101 € 62.136 € 75.217 € 97.552  

Dienstverlening € 6.342 € 10.000 € 10.000 € 12.000 € 20.000  

Totaal baten € 253.847 € 269.101 € 312.136 € 332.217 € 352.552  

             

Lasten            

Personeelslasten € 167.447 € 250.000 € 230.000 € 230.000 € 250.000  

Afschrijvingslasten € 6.988 € 0 € 0 € 0 € 0  

Overige personeelslasten € 35.400 € 10.000 € 15.000 € 30.000 € 30.000  

Huisvestingslasten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0  

Kantoorlasten € 8.099 € 2.000 € 8.000 € 10.000 € 10.000  

Verkooplasten € 8.493 € 4.000 € 8.000 € 10.000 € 10.000  

Algemene lasten € 29.809 € 75.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000  

Totaal lasten € 256.236 € 341.000 € 311.000 € 330.000 € 350.000  

             

Rentelasten en 
soortgelijke lasten 

€ 156 € 0 € 0 € 0 € 0  

             

Resultaat € -2.545 € -71.899 € 1.136 € 2.217 € 2.552  

 

Volgens de begroting zijn de personeelskosten en de algemene lasten de grootste kostenplaat. Wat 
verder opvalt zijn de overige personeelslasten. Dit was in principe begroot op de personeelslasten. Om 
deze reden zijn de personeelslasten ten opzichte van de begroting ook lager. Voorts is een bijstelling 
van de kantoor- en verkooplasten in de begroting voor de komende jaren ook aangepast. Om ervoor te 
zorgen dat de begroting klopt hebben Milli Gorus Nederland, Nederlandse Islamitische Federatie en de 
Belgische Islamitisch Federatie aangegeven IUA financieel te steunen. Voorts zal IUA bepaalde 
uitgaven moeten reduceren en meer inkomsten genereren via cursussen en zich wenden aan meerdere 
bedrijven. 
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Stichting International University of Applied Sciences in Amsterdam

gevestigd te Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa 1

Digital Education Platform 30.229 22.028 

30.229 22.028 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 2

Overige vorderingen - 1.644 

- 1.644 

Liquide middelen 3 32.883 11.526 

63.112 35.198 

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting International University of Applied Sciences in Amsterdam

gevestigd te Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na verwerking resultaatbestemming)

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting

Eigen vermogen 4

Algemene reserve 10.612 13.157 

10.612 13.157 

Kortlopende schulden 5

Crediteuren 1.225 128 

Belastingen en sociale lasten 39.194 11.554 

Overlopende passiva 12.081 10.359 

52.500 22.041 

63.112 35.198 

31 december 2019 31 december 2018
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Stichting International University of Applied Sciences in Amsterdam

gevestigd te Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

(in euro's) Realisatie Begroting Realisatie

Toelichting 2019 2019 2018

Baten

Baten 6 253.847 269.101 96.700 

Lasten

Personeelslasten 7 167.447 250.000 53.321 

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 8 6.988 - 2.003 

Overige lasten 9 81.801 91.000 28.219 

Totaal lasten 256.236 341.000 83.543 

Rentelasten en soortgelijke lasten 10 156 - 

Financiële baten en lasten 156 - - 

Resultaat (2.545) (71.899) 13.157 

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene / overige reserves (2.545) 13.157 
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Stichting International University of Applied Sciences in Amsterdam

gevestigd te Amsterdam

KASSTROOMOVERZICHT 2019

(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat (2.545) 13.157 

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 6.988 2.003 

4.443 15.160 

Mutatie vorderingen en overlopende activa 1.644 (1.644)

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva 30.459 22.041 

32.103 20.397 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 36.546 35.557 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa (15.189) (24.031)

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (15.189) (24.031)

Mutatie liquide middelen 21.357 11.526 

Eindstand liquide middelen 32.883 11.526 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1 11.526 - 

Mutatie boekjaar liquide middelen 21.357 11.526 

Stand liquide middelen per 31-12 32.883 11.526 

2019 2018

2019 2018
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Stichting International University of Applied Sciences in Amsterdam

gevestigd te Amsterdam

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Aard van de activiteiten

De stichting is op 24 april 2018 opgericht en is gevestigd te Amsterdam. 

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Activa en passiva

Continuïteit

Immateriële vaste activa

Blackboard Webapplicatie

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Eigen vermogen

De jaarrekening is opgesteld op basis van RJk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is 

opgesteld in euro’s.

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Volwaardige onderwijsinstelling die vanuit islamitisch perspectief studenten op HBO-en WO niveau opleiden.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang plaats op 

basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Activa en passiva 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. In 

de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling. 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vervolg 

waardering geschiedt tegen geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een 

verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van 

de verwachte ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de 

boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves.
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Stichting International University of Applied Sciences in Amsterdam

gevestigd te Amsterdam

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Resultaatbepalingsgrondslagen

Baten en lasten

Donaties

Collegegeld

Personeelsbeloningen

Afschrijvingskosten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend 

en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. Kortlopende 

schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Donaties worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking 

heeft. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de stichting de eventuele 

condities voor ontvangst kan aantonen.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Er bestaat geen individuele 

verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies bij een tekort van ABP. 

De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last in de staat van baten en lasten verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door het bestuur is/ 

zijn bepaald.

Collegegelden worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop ze betrekking hebben.

Immateriële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, 

dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige instellingslasten.
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Stichting International University of Applied Sciences in Amsterdam

gevestigd te Amsterdam

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.
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Stichting International University of Applied Sciences in Amsterdam

gevestigd te Amsterdam

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Immateriële vaste activa

Digital 

Education 

Platform

Totaal

3 4

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2018:

Aanschafwaarden - - 24.031 24.031 

Afschrijvingen - - (2.003) (2.003)

- - 22.028 22.028 

Overzicht mutaties 2019:

Investeringen - - 15.189 15.189 

Afschrijvingen - - (6.988) (6.988)

Stand 31 december 2019 - - 30.229 30.229 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2019:

Aanschafwaarden - - 39.220 39.220 

Afschrijvingen - - (8.991) (8.991)

- - 30.229 30.229 

Afschrijvingspercentage: 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa: 31-12-2019 31-12-2018

Debiteuren - 1.644 

3) Liquide middelen

ING Bank N.V. 32.883 11.197 

Kas - 329 

32.883 11.526 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(in euro's)

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen: 31-12-2019 31-12-2018

Stichtingskapitaal 10.612 13.157 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Algemene 

reserve
Totaal

Saldo per 1 januari 13.157 13.157 

Resultaat boekjaar (2.545) (2.545)

Saldo per 31 december 10.612 10.612 

5) Kortlopende schulden

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: 31-12-2019 31-12-2018

Crediteuren 1.225 128 

Belastingen en sociale lasten 39.194 11.554 

Overlopende passiva 12.081 10.359 

52.500 22.041 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Crediteuren

Crediteuren 1.225 128 

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing 8.815 4.790 

Af te dragen omzetbelasting 754 - 

Af te dragen pensioenpremies 29.625 6.764 

39.194 11.554 

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 6.480 3.485 

Webapplicatie lasten - 2.033 

Inhuur derden 2.136 3.570 

Accountantslasten 3.449 1.271 

Rente en banklasten 16 - 

12.081 10.359 
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Impact Coronavirus (COVID-19 virus) 

De uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis heeft ook impact gehad op onze school.

Onderstaand zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot het coronavirus uiteengezet.

Impact op organisatie

Vanaf medio maart volgen wij de ontwikkelingen inzake het coronavirus en hebben wij maatregelen genomen 

omtrent onderwijs, veiligheid en gezondheid voor onze leraren en studenten.

Risico’s en onzekerheden

Tot het moment dat de crisis onder controle is, is het niet duidelijk wat het uiteindelijke beslag op de organisatie 

zal zijn. Op dit moment zijn er onzekerheden en deze zien met name toe op opstart van het onderwijs waarbij 

rekening zal worden gehouden met de landelijke voorschriften. Wij hebben echter al enkele maatregelen getroffen 

om de opstart in goede banen te leiden.

Voorziene ontwikkelingen

Rekening houdend met het feit dat het virus nog niet volledig onder controle is verwachten wij een achterstand 

bij de studenten. Op het moment dat de lessen volledig gaan starten kan een inschatting worden gemaakt van

dit achterstand. 

Genomen maatregelen

IUA heeft de lessen in online voortgezet en in juni zijn wij overgegaan tot hybride lessen, studenten kunnen 

zelf kiezen of zij online dan wel fysiek les willen volgen. Een van onze maatregelen is het afschaffen 

van de BSA norm. Studenten kunnen voortaan op hun eigen tempo de opleiding volgen.

Financiële impact

De gevolgen van het coronavirus hebben een onderwijskundige aard. Er zijn geen negatieve financiële gevolgen voor

onze organisatie. De stichting kan voldoen aan haar verplichtingen op basis van de aanwezige middelen.

Rekening houdend met de genomen maatregelen en de financiële situatie is er geen materiële onzekerheid 

omtrent de continuïteit van Stichting International University of Applied Sciences in Amsterdam.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

(in euro's)

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018    

6) Baten

Donatie Hasene International 220.000 210.000 90.000 

Overige donaties 8.484 10.000 1.700 

Collegegeld 19.021 39.101 5.000 

Overige baten 6.342 10.000 - 

253.847 269.101 96.700 

7) Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 132.987 187.500 42.825 

Sociale lasten 17.610 32.500 5.494 

Pensioenlasten 16.850 30.000 5.002 

167.447 250.000 53.321 

Aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers is: 2,6 0,8

8) Afschrijvingslasten

Afschrijving op immateriële vaste activa 6.988 - 2.003 

9) Overige bedrijfslasten

Overige personeelslasten 35.400 10.000 10.340 

Kantoorlasten 8.099 2.000 2.306 

Verkooplasten 8.493 4.000 2.890 

Algemene lasten 29.809 75.000 12.683 

81.801 91.000 28.219 

Nadere specificatie van de overige bedrijfslasten

Overige personeelslasten

Personeel niet in loondienst 27.927 10.000 8.250 

Overige personeelslasten 7.473 - 2.090 

35.400 10.000 10.340 

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 357 500 688 

Telefoonlasten 228 500 377 

Drukwerk 797 500 936 

Contributies, abonnementen en licenties 6.717 - - 

Overige kantoorlasten - 500 305 

8.099 2.000 2.306 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

(in euro's)

Realisatie Begroting Realisatie

2019 2019 2018

Verkooplasten

Reclame- en advertentielasten 3.181 1.400 619 

Reis- en verblijfslasten 5.312 2.600 1.868 

Representatielasten - - 403 

8.493 4.000 2.890 

Algemene lasten

Begeleiding accreditatie 18.412 25.000 10.202 

Accountantslasten 2.178 3.500 1.271 

Administratielasten 908 1.000 1.210 

Notarislasten 801 1.000 - 

Verzekeringslasten 422 500 - 

Congreslasten 2.057 2.000 - 

Automatiseringslasten 4.814 37.000 - 

Overige algemene lasten 217 5.000 - 

29.809 75.000 12.683 

10) Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en banklasten 156 - - 
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VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling zoals opgenomen op pagina 13.
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