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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

ACTIVA 

(na voorstel resultaatbestemming) 

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Vaste activa     
Materiële vaste activa 1.531 456 

Vlottende activa     
Vorderingen 372.297 472.906 

Liquide middelen 4.931 3.361 

 
377.228 476.267 

Totaal 378.759 476.723 

PASSIVA 

(na voorstel resultaatbestemming) 

31 december 

2021 

31 december 

2020 

  € € 

Eigen vermogen     
Eigen vermogen 353.345 438.499 

 
353.345 438.499 

Kortlopende schulden 25.414 38.224 

Totaal 378.759 476.723 
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

  2021 2020 

  € € 

Baten 104.620 109.387 

Som der exploitatiebaten 104.620 109.387 

Personeelskosten     
Lonen en salarissen 104.599 104.475 

Sociale lasten 13.034 12.459 

Andere personeelskosten 5.318 8.890 

      

Afschrijvingen en waardeverminderingen     
Afschrijvingen materiële vaste activa 357 238 

      

Overige bedrijfslasten     
Huisvestingskosten 14.707 18.728 

Kosten cursussen 16.034 10.584 

Kantoorkosten 16.448 49.340 

Algemene kosten 19.277 18.484 

      

Som der exploitatielasten 189.774 223.198 

Resultaat -85.154 -113.811 

Resultaatbestemming     

Eigen vermogen -85.154 -113.811 

Bestemd resultaat -85.154 -113.811 
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3 ALGEMENE TOELICHTING 
Naam rechtspersoon Stichting Joods Educatief Centrum 'Crescas' 

Rechtsvorm Stichting 

Zetel rechtspersoon Amsterdam 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 34111979 

Belangrijkste activiteiten 

De activiteiten van Stichting Joods Educatief Centrum 'Crescas', statutair gevestigd te Amsterdam bestaan 

voornamelijk uit: studiebegeleiding, vorming en onderwijs en het doen oprichten en beheren van een Joods 

Educatief Centrum voor de overdracht van joodse kennis en vaardigheden aan Joden, al dan niet behorend tot 

enig kerkgenootschap. 

  

De bestuursleden van Stichting Joods Educatief Centrum 'Crescas' verrichten hun taken onbezoldigd. 

Locatie feitelijke activiteiten 

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Amsterdam. 
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4 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 

Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die 

onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 

Activa en verplichtingen 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. 

  

Vergelijking met voorgaand jaar  
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij 

zijn gerealiseerd. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder 

aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 

waardeverminderingen. 

Vorderingen 

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is 

aan de nominale waarde. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide 

middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA 

Kortlopende schulden 

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.  

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van verrichtte cursussen, subsidies en donaties. 

  

  

Personeelskosten 

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

winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 
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Pensioenen  
Met ingang van 1 juli 2019 heeft de Stichting besloten om de pensioenpremie als extra salaris aan de 
werknemers uit te betalen. 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.  

  

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 

afschrijvingen aangepast. 

  

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

afschrijvingen. 
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5 TOELICHTING OP BALANS 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten 

De stichting heeft met ingang van 1 juli 2020 een huurcontract afgesloten met JMW. Het huurcontract heeft een 

looptijd tot en met 31 juli 2022. Na afloop van deze termijn kan het contract met een aansluitende periode van 

5 jaar worden verlengd, derhalve tot en met 31 juli 2027.  

De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 12.235. 
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6 OVERIGE TOELICHTINGEN 

AANTAL WERKNEMERS 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2021 2020 

  fte fte 

Totaal 1,5 1,5 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2021 waren 1,5 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 1,5). 
 
 
    
   


