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ALGEMEEN

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021

van uw onderneming.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Center For Human

Emergence te Utrecht samengesteld.

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

U blijft verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens waarop de

jaarrekening is gebaseerd.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,

het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

De samenstelling is in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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BEDRIJFSGEGEVENS

Bedrijfsvorm : Stichting.

Oprichting : 20 april 2005.

Bestuursleden : Mevrouw D.M. Lambregts (voorzitter);

Mevrouw M.N.H. Eisen (secretaris) t/m 6 januari 2021; 

Mevrouw  A.A.J. Schuringa (penningmeester en secretaris).

Handelsregister : Het dossiernummer is 27276712.

Belastingen : Het fiscaalnummer is 814.97.88.61.

Boekjaar : Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Activiteiten : Het herkennen, benoemen en stimuleren van een integraal evolutionair

perspectief in denken en handelen voor individuen, organisaties en cultuur

als geheel in Nederland ten bate van het bewustzijn zelf.

VERMOGEN

In het boekjaar 2021 is een negatief resultaat geleden van € 3.722 (2020: positief € 1.829).

Het resultaat is afgeboekt van de algemene reserve. Deze bedraagt einde boekjaar

€ 48.988 (2020 € 52.710).

Voor het verloop van de algemene reserve verwijs ik u naar de toelichting op de balans.

Vanzelfsprekend blijf ik bereid dit rapport nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

ZWEERS . WIJBENGA  BV

Rob Wijbenga 
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BALANS

€ € € € € € € €

ACTIVA PASSIVA

vlottende activa

overige vorderingen en overlopende activa 181          181          eigen vermogen

algemene reserve 48.988      52.710      

liquide middelen 48.807      56.529      

kortlopende schulden 

overige schulden en overlopende passiva -              4.000        

totaal activa 48.988      56.710      totaal passiva 48.988      56.710      

31-12-2021 31-12-202031-12-2021 31-12-2020
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€ € € €

omzet 4.000        7.416        

af: directe kosten 1.412        726          

bruto-resultaat 2.588        6.690        

af: bedrijfskosten

algemeen 6.133        4.736        

overige lasten 177          125          

6.310        4.861        

resultaat 3.722-    1.829      

20202021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders is vermeld. 

 

vorderingen 

Indien noodzakelijk is er een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid opgenomen.

resultaatbepaling

De resultaten op de geleverde prestaties worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn; 

verliezen en kosten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. 
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

overige vorderingen en overlopende activa

vooruitbetaalde verzekering 181          181          

liquide middelen

Triodos 21.24.79.172 18.838      26.536      

Triodos 78.68.21.116 spaarrekening 29.969      29.993      

48.807      56.529      

TOELICHTING OP DE BALANS  (activa)
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

algemene reserve

stand begin boekjaar 52.710      50.881      

bij: resultaat boekjaar 3.722-      1.829        

stand einde boekjaar 48.988      52.710      

overige schulden en overlopende passiva

vooruitontvangen bedragen -              4.000        

TOELICHTING OP DE BALANS  (passiva)
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2021 2020

€ €

omzet

gift 4.000        -              

opbrengst salons -              216          

dividend -              7.200        

4.000        7.416        

directe kosten

onkosten activiteit 1.412        726          

algemeen

website 4.607        2.019        

verzekering 434          434          

automatisering 176          313          

contributies 18            18            

accountancy/advisering 121          1.870        

bestuur -              82            

scholing vrijwilligers 777          -              

6.133        4.736        

overige lasten

financiële lasten

betaalde bankrente en -kosten 177          125          

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
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