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Paragraaf 1
Bij publicatiestukken 2019
Stichting Crescas, Amsterdam

Balans per 31 december 2019 *)
Activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Totaal activa

2019

2018
694

759

4.535
569.880

446.098

3.471

6.322

578.580

453.179

552.309

425.183

0

0

552.309

425.183

26.271

27.996

578.580

453.179

Passiva
Eigen vermogen
Overige reserves
Bestemmingsfonds
Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

*) na verwerking van het resultaat
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Paragraaf 2
Bij publicatiestukken 2019
Stichting Crescas, Amsterdam
Staat van baten en lasten over 2019
2019

2018

Baten
Subsidie uit opbrengst belegde middelen minus kosten
Subsidie uit vermogen *1

272.268

272.268

Cursusgelden

43.492

44.947

Giften en overige subsidies *2

13.676

44.512

Diverse opbrengsten
Totaal baten

329.436

361.727

108.042

102.782

15.681

14.376

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijving

779

1.025

77.808

58.651

Totaal lasten

202.310

176.834

Bedrijfsresultaat

127.126

184.893

127.126
127.126

185.764
184.893

Overige bedrijfslasten

*1 betreft een structurele subsidie
*2 betreft incidentele subsidies
Resultaatbestemming
Onttrekking/dotatie bestemmingsfonds boekjaar
Ten gunste van overige reserves

-871
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Paragraaf 3
Bij publicatiestukken 2019
Stichting Crescas, Amsterdam

Toelichting op de publicatiestukken 2019
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
Eind 2016 is besloten dat de pensioenpremie met ingang van 1 januari 2017 door de
Stichting 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 2019 18.003 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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