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Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van de stichting opgesteld, waarin de balans met
tellingen van € 8.030 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 8.030, zijn
opgenomen.
2

SAMENSTELUNGSVERKLARJNG

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Voung Lady Business Academy te
Heerhugowaard samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de
stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die
gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze
verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
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, vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de
omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige zekerheid
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van
de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Bergen NH, 1 oktober 2021
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Stichting Young Lady Business Academy te Heerhugowaard

3

ALGEMEEN

3.1

Doelomschrijving

De Stichting heeft ten doel om ambitieuze en talentvolle jonge dames tussen de vijftien en vierentwintig
jaar te helpen om hun professionele droom te kunnen waarmaken op het gebied van ondernemerschap en
het bekleden van (top)functies in zowel de publieke als private sector.
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FISCALE POSITIE

Op grond van artikel 6 lid 1 van de Wet op de vennootschapsbelasting is de Stichting van heffing van
vennootschapsbelasting vrijgesteld, voor zover de winst van het jaar niet meer bedraagt dan C 15.000,
dan wel van het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan €75.000.
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1

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020

c

€

ACTIVA
Vlottende activa
(1)

Liquide middelen

8.030

8.030
PASSIVA
(2)

Stichtingsvermogen

8.030

8.030
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020
€

Baten

(3)

8.200

(4)

170

Lasten
Verkooplasten
Saldo

8.030

-8-

Stichting Young Lady Business Academy te Heerhugowaard

3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Young Lady Business Academy zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362
lid 1 6W vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELUNG VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
Activa en passiva 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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar
Stichting Young Lady Business Academy is opgericht op 30januari 2020. De jaarrekening betreft het
eerste boekjaar, dat loopt van 30januari 2020 tot 31 december 2020. Derhalve zijn er geen vergelijkende
cijfers opgenomen.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen
Uquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPAUNG VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Baten
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
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Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTrENDE ACTIVA
31-12-2020

c
1. Liquide middelen
T’. van Lanschot Bankiers N.V.

8.030

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

PASSIVA
2. StiChtingsvermogen
Vermogen

8.030
2020

c
Vermogen

Stand per 30januari
Aandeel in het saldo van baten en lasten

8.030

Stand per 31 december

8.030

-
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020
2020

c
3. Baten
Baten lezingen
Baten boeken

5.725
2.475
8.200

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders
De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.
Personeelsleden
Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.
Overige lasten

4. Verkooplasten
Representatiekosten

170

Ondertekening jaarrekening voor akkoord

Heerhugowaard, 1 oktober 2021

E. Doets, bestuurder
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