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I Algemeen

Bestuursverslag ligt ter inzage bij de stichting



Paragraaf 1

Bij publicatiestukken 2017

Stichting Crescas, Amsterdam

Balans per 31 december 2017 *)

Activa 2017 2016

Materiële vaste activa 1.783 2.808

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 257.233 57.741

Liquide middelen 14.443 4.662

Totaal activa 273.459 65.211

Passiva

Eigen vermogen

Overige reserves 239.419 36.988

Bestemmingsfonds 871 1.000

Totaal eigen vermogen 240.290 37.988

Kortlopende schulden 33.169 27.223

Totaal passiva 273.459 65.211

*) na verwerking van het resultaat
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Paragraaf 2

Bij publicatiestukken 2017

Stichting Crescas, Amsterdam

Staat van baten en lasten over 2017

2017 2016

Baten

Rente banken -                45                 

Subsidie uit opbrengst belegde middelen minus kosten 32.496 65.749           

Subsidie uit vermogen *1 272.268 272.268         

Cursusgelden 47.263 38.430           

Verkoop lesmateriaal -                1.131            

Giften en overige subsidies *2 40.554 9.963            

Diverse opbrengsten 162 700               

Totaal baten 392.743 388.286

Lasten

Lonen en salarissen 101.022 153.558

Sociale lasten 13.702 17.796

Pensioenlasten -                9.888

Afschrijving 1.025 266

Overige bedrijfslasten 74.692 137.558

Totaal lasten 190.441 319.066

Bedrijfsresultaat 202.302 69.220

*1 betreft een structurele subsidie

*2 betreft incidentele subsidies

Resultaatbestemming

Onttrekking/dotatie bestemmingsfonds boekjaar -129 -18.017

Ten gunste van overige reserves 202.431 87.237

202.302 69.220
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Paragraaf 3

Bij publicatiestukken 2017

Stichting Crescas, Amsterdam

Toelichting op de publicatiestukken 2017

Algemeen

De jaarrekening wordt opgemaakt rekening houdend met de bepaling opgenomen in de

richtlijnen voor jaarverslaggeving RJK C1, kleine organisaties zonder winststreven. De

functionele valuta is Euro's.

Grondslagen van valutaomrekening

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 kostprijs. Het afschrijvingspercentage

is 33,3 %.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.

Overige activa en passiva

Alle overige posten worden opgenomen tegen de nominale waarde.
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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.

Pensioenregeling

Een aantal werknemers van Stichting Joods Educatief Centrum 'Crescas' heeft een 

pensioenverzekering afgesloten bij Zwitserleven. De opbouw van het pensioen is 

gebaseerd op een beschikbaar-premie regeling. De verschuldigde pensioenpremie

over 2017 is geheel in de staat van baten en lasten opgenomen. De Stichting heeft naast

de periodieke premieafdrachten geen verdere verplichtingen.

Eind 2016 is besloten dat de pensioenpremie met ingang van 1 januari 2017 door de 

Stichting niet langer aan Zwitserleven wordt betaald, maar als extra salaris aan de 

werknemers wordt betaald.

Eigen vermogen

De stichting is volledig afhankelijk van de Stichting Vrienden van het Joods Educatief 

Centrum 'Crescas'. Een eventueel negatief vermogen wordt ondervangen door de 

Stichting Vrienden van het Joods Educatief Centrum 'Crescas'.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting heeft met ingang 20 juli 2015 een huurcontract afgesloten met stichting Cordaan 

lopende tot en met 20 juli 2020. De stichting heeft in 2017 17.411 Euro huur betaald (water, energie, 

servicekosten inbegrepen). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Bestemming resultaat

De bestemming van het batig saldo geschied conform de statuten van de stichting.

Voor een gespecificeerde van de bestemming: zie hoofdstuk Eigen Vermogen van de jaarrekening 

en de resultaatbestemming.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die in het kader van de 

jaarrekening hier vermeld dienen te worden
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