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Paragraaf 1
bij financieel verslag 2014
d.d. 1 februari 2016
Stichting Crescas, Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 *)

2014
ACTIVA

EUR

2013
EUR

EUR

EUR

Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

2.156
4.926
----------------------

2.249
28.008
---------------------7.082

30.257

---------------------7.082
=============

---------------------30.257
=============

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

-93.796
----------------------

-58.580
----------------------93.796

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Rekening-courant Stichting Vrienden Crescas
Overige schulden en overlopende passiva

5.293
45.683
49.902
----------------------

7.557
13.492
67.788
---------------------100.878
---------------------7.082
=============

*) na verwerking van het resultaat

-58.580

88.837
---------------------30.257
=============
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Paragraaf 2
bij financieel verslag 2014
Stichting Crescas, Amsterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

2014
EUR

Baten
Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat

2013
EUR

EUR

299.219

162.361
10.369
9.523
152.182
----------------------

EUR

303.901

164.615
8.161
8.319
146.421
---------------------334.435
----------------------35.216
=============

327.516
----------------------23.615
=============
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Paragraaf 3
bij financieel verslag 2014
Stichting Crescas, Amsterdam

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
TOELICHTING OP DE JAARREKENING
ALGEMEEN
De jaarrekening wordt opgemaakt rekening houdend met de bepaling opgenomen in de richtlijnen
voor jaarverslaggeving RJK C1, kleine organisaties zonder winststreven.
Grondslagen van valuta-omrekening
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Koersverschillen
worden in de staat van baten en lasten verwerkt. In de staten van baten en lasten zijn omzet, kosten en resultaten
omgerekend in euro's tegen de op het moment van de transactie geldende koers.
Grondslagen van waardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire
afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig
rekening houdend met oninbaarheid.
Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Paragraaf 3.1 (vervolg)
bij financieel verslag 2014
Stichting Crescas, Amsterdam

Pensioenregeling
Een aantal werknemers van Stichting Joods Educatief Centrum "Credcas" heeft een pensioenverzekering
afgesloten bij Zwitserleven. De opbouw van het pensioen is gebaseerd op een beschikbaar-premie regeling.
De verschuldigde pensioenpremie over 2013 is geheel in de staat van baten en lasten opgenomen. De
Stichting heeft naast de periodieke premie afdrachten geen verplichtingen te bijstorten van pensioen.
Eigen vermogen
De stichting is volledig afhankelijk van de Stichting Vrienden van het Joods Educatief Centrum "Crescas".
Een eventueel negatief vermogen wordt ondervangen door Stichting Vrienden van het Joods Educatief
Centrum "Crescas".

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In 2011 in een partnerovereenkomst aangegaan met de Stichting Landelijk Joods Netwerk. In deze overeenkomst
is een bijdrage toegezegd voor de jaren 2013 t/m 2016 van maximaal EUR 7.500.

