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Peiis en tr(Ioos h.v. Stichting Young Lady Buslness Academy
t.a.v, mevrouw mr. E. Doets

!ld raglrlot b€lortlngodvlr€uír

Bergen NH, 3 november 2022

Betreft : Jaarrekenin g 2A21

Geachte mevrouw Doels,

Hierbij doen wij u toekomen de deÍinitieve jaarrekening2O2l van Stichting Young Lady Business
Academy,

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn graag bereid tot nadere toelichting.

Met vriendelijke

en Kloos B.V.

F

Dl. vqn Peltloon I
l8ól KA Bergen N.H,

ïel. nr. tO72'5812577
Beconnummer: 100882

BïW nr. 8226.44.7 2l .8.O1
K.v.K. Alkmqor : 54264923

lnfo@ peljsenkloosbv.nl
www.pefsenkloosbv.nl
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Stlchtlng Young Lady Business Academy
G. RleWeldweg I
1703 DD Heerhugowaard

Peiis en K.Ioos b.v.
Ud toelrlot belotllngodvheuÍr

Geacht bestuur,

Hierbf brengen w[ verslag ult over boekjaar 2021 met betrekklng tot de stlchtlng.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wlj de Jaarrekenlng 2021 van de stlchtlng opgesteld, waarln de balans met
telllngen van € 6.123 en de staat van baten en lasten slultende met een negatlef resultaat van € 24.548,
zljn opgenomen.

2 SAl,lEI{STELIJNGSVERKLARING

Opdracht

Wlj hebben de in dlt rapport opgenomen jaanekenlng 2021 van Stlchting Young Lady Buslness Academy te
Heerhugowaard samengesteld. De jaarrekenlng is opgesteld op basls van de door het bestuur van de
stichtlng verstreKe gegevens. De vercntwoordelljkheid voor de Julstheld en de volledlgheld van dle
gegevens en voor de daarop gebaseerde Jaarrekenlng berust blj het bestuur van de stlchtlng. Het ls onze
verantwoordelljkheld een samenstellingsverklarlng Inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstelllngsopdracht ultgevoerd ln overeenstemmlng met Nederlands recht. De ln dlt
kader ultgevoerde werkzaamheden bestonden ln hoofdzaak ult het vezamelen, het verwerken, het
rubrlceren, vergel[ken, paftleelcontroleren en het samenvatten van financlële gegevens. De aard en de
omvang van deze werkzaamheden brengen met zlch dat deze niet kunnen resulteren ln volledlge zekerheld
omtrent de getrouwheld van de jaarrekenlng.

Bevestlglng

Op basts van de ons verstrekte gegevêns hebben wlJ de jaanekenlng samengesteld onder toepasslng van
de ln Nederland algerneen aanvaarde grondslagen voor ffnanclële verslaggevlng.

Bergen

PeiJs en Kloos

F,

en belastlngadvles

Dr. von Pellloon I ïel, nr. : 072 - 581 25 77 BïW nt 8226,44.721.9.01 lnÍo@pe[senkloosbv.nl
l8ól KA Bergen N.H. Bêconnummer I 100882 K.v.K. Alkmoor :642ó4923 www.pe[senkloosbv,nl
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Stlchtlng Young Lady Buslness Academy te Heerhugowaard

3 ALGEMEEN

3.1 Doelomschrijvlng

De Stlchtlng heeft ten doel om ambltleuze en talentvolle Jonge dames tussen de vffrlen en vlerentwlnflg
jaar te helpen om hun professlonele droom te kunnen waarmaken op het gebled vàn ondernemerschapln
het bekleden van (top)functles ln zowel de publteke als prlvate sector.
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Stlchtlng Young Lady Buelness Academy te Heerhugowaard

4 FISGATE POSITIE

Op grond van artlkel 6 lH f van de Wet op de vennootschapsbelastlng ls de Stlchtlng van hefflng van
vennootschapsbelastlng vrfgesteld, voor zover de winst van het jaar nlet meer bedraagt dan € 15.000,
dan wel van het Jaar en de daaraan voorafgaande vler jaren tezamen nlet meer bedraagt dan € 75.000.



JAARREKENING



Stlchting Young Lady Buslness Academy te Heerhugowaard

1 BALANS PER31 DECEMBER 2021

ACÏIVA

31 december 2021 31 december 202O

€ € € €

Vlottende actlva

Voorraden

Liqulde middclen

PASSIVA

Stichtingsvermogcn

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overlge schulden en overlopende
passlva

(í)

(Í)
4.54L

1.582

6.123

8.030

8.030

8.030(3)

(4)

2L.74L

1.000

-16.618

22.741

6.123 8.030
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Stlchtlng Young Lady Buslness Academy te lleerhugowaard

2 STAATVAN BATEN ET{ TASTEN OVER 2021

Baten
Besteed aan de doelstelllng

Bruto-omzetresultaat
Lasten

Verkooplasten
Algemene lasten

Belastingen

Saldo

202t aAZO

€ €

189
205

53
54

(51

(6)

{7}
(8)

8.200

-1.016

2L.664
1.968

8.200

t70

23,632 170

-24.648 8.030
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Stlchtlng Young Lady Buslness Acadcmy te Heerhugowaard

3 GRONDSIÁGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEIIIEEN

Schattingen
Blj toepasslng van de grondslagen en regels voor het opstellen van de Jaarrekenlng vormt de leldlng van
Stlchtlng Young Lady Buslness Academy zlch verschlllende oordelen en schattlngen dle essentleel kunnen
zfn voor de ln de Jaarrekenlng opgenomen bedragen. Indlen het voor het geven van het ln aftlkel 2:362
lid I BW vereiste lnzicht noodzakelfk ls, ls de aard van deze oordelen en schattlngen lncluslef de
bljbehorende veronderstelllngen opgenomen b[ de toellchtlng op de desbetreffende jaarrekenlngposten.

ALGEI,IENE GRONDSLAGEN VOOR pE OPSTELLTNG VAN pE IAARREKEIqNq

De Jaarrekening ls opgesteld volgens de ln Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financlële
verslaggevlng.

Actlva en passlva worden ln het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijglngs- of vervaardlglngsprijs of de
actuele waarde. Indien geen speclfieke waarderingsgrondslag ls vermeld vlndt waardering plaats tegen de
verkrljglngsprfs. In de balans en de wlnst-en-verllesrekening zljn referentles opgenomen. Met deze
referentles wordt verwezen naar de toellchtlng.
Baten en lasten worden toegerekend aan het Jaar waarop ze betrekklng hebben. Wlnsten worden slechts
opgenoÍnen voor zover z[ op balansdatum zlJn gereallseerd. Verplichtlngen en mogelljke verllezen dle hun
ooniprong vinden voor het elnde van het verslagjaa[ worden ln acht genomen lndlen zij voor het opmaken
van dejaarrekenlng bekend zfln geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAAR.DERING VAN ACTIVA EN PASSTVA

Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijglngspriJs of vervaardlglngsprfis
onder toepassing van de FlFO-rnethode ('flrst ln, flrst out') of lagere opbrengstwaarde.

De verkrflglngs- of veruaardlglngsprijs bestaat ult alle kosten dle samenhangen met de verkrfiglng of
veruaardlging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huldlge plaats en ln hun huldlge staat
te brengen. In de kosten van vervaardlglng zljn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de
productle gerelateerde indlrecte vaste en varlabele kosten, waaronder de kosten van het bedrflfsbureau,
de onderhoudsafdellng en lnterne loglstlek.

De opbrengstwaarde ls de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. BU

de bepallng van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de lncourantheld van de voorraden.

Liquide middelen
Llqulde mlddelen bestaan ult kas, banktegoeden en deposlto's met een looptfld korter dan twaalf
maanden. Rekenlng-courantschulden b[ banken ziJn opgenomen onder schulden aan kredletlnstelllngen
onder koÉlopende schulden. Llqulde mlddelen worden gewaardeerd tegen nomlnale waarde.

KoÉlopende schulden
Kortlopênde schulden worden blj de eerste verwerklng gewaardeerd tegen reële waarde. KoÉlopende
schulden worden na eerste venverklng gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.
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Stlchtlng Young Lady Buslness Academy te Heerhugowaard

GRoNpSLAGEN VOOR pE BEPALING VAN HET SATDO VAN BAÍEN EN LASTEN

Algemeen
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschll tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestatles en de lasten over het Jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord ln het jaar
waarin z[ zfin gereallseerd.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basls en toegerekend aan het verslagJaar waarop zlj betrekklng
hebben.
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Stlchtlng Young Lady Buslness Asademy te Heerhugowaard

4 TOELICHTING OP DE BAIÁNS PER 31 DECEIIIBER 2021

ACTIVA

VTOTTENDE ACTIVA

í. Voorraden
Voorraad boeken

2. Liquide middelen
F. van Lanschot Banklers N.V.

De llqulde mlddelen staan ter vrfe beschlkklng van de Stlchtlng.

31-12-2021 31-12-2020

€ €

4.541

1.582 8.030
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Stlchtlng Young Lady Business Acadcmy te Heerhugowaard

PASSIVA

g. Stichtingsvermogen
Vermogen

Vermogen

Stand per 1 januari
Aandeel ln het saldo van baten en lasten

Stand per 31 december

4. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Credlteuren

Overige schulden en overlopende passiva
Ovcrlopende passlva

Admlnistratlelasten

31-12-2021 31-12-2020

€

-16.618 8.030:

2021 2020

€ €

8.030
-24.648 8.030

-16.618 8.030

31-12-2021 31-12-2020

€

2L.74L

1.000

€

€
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Stlchtlng Young Lady Euslness Academy te Heerhugowaard

5 TOETICHTTNG OP DE WINST.EN.VERLIESREKENING OVER 2021

5. Baten

Sponsoring
Baten lezlngen
Baten boeken

6. Bcsteed aan de doelstelllng

Streamlngdlensten
Locatlehuur
Fotografie
Werk derden

Reclame- en adveftentlelasten
Representatlelasten
Rels- en verblljflasten
Lasten tekstschrijver

8. Algemene lasten

Adminlstratlelasten

Ondertekenlng jaarrekening voor akkoord

Heerhugowaard, 3 november 2022

202L 2420

€ €

41.049
12.140 5.725

2.475

53.189 8.200

25.351
19.183
6.520
2.151

54.205

BezoldlElng van (voormalige) bestuurderc

De bestuursleden van de Stlchtlng ontvangen geen vergoedlng voor de verrichte werkzaamheden.

Pensoneelsleden

Gedurende het Jaar 2021 waren er geen werknemers ln dlenst op basls van een volledlg dienstverband.

Overlge lasten
7. Verkooptasten

709
L,232
1.648

18.075

170

2L.664

1.968

170

E. Doets, bestuurder
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