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Jaarrekening 

 

Balans per 31 december 2021 
 

 31-12-2021  31-12-2020 
    

Activa 
 

   

Materieel vaste activa 0  0 
    
Vlottende activa    
Effectenportefeuille 0  0 
Converteerbare lening 0  0 
Overlopende activa 0  0 
Liquide middelen 16.821  16.828 
    

 16.821  16.828 

    
    
Totaal activa 16.821  16.828 

    
    

Passiva    

    
Reserves en fondsen    
Algemene reserve 1.821  1.828 
Continuïteitsreserve 5.000  5.000 
    

 6.000  6.000 

    
    
Langlopende toezeggingen 0  0 
    
Kortlopende schulden    
Gereserveerde gelden tbv onderzoek en ontwikkeling 10.000  10.000 
Crediteuren 0  0 
Overlopende passiva 0  0 
    
    

 10.000  10.000 

    
    
Totaal passiva 16.821  16.821 
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Staat van baten en lasten 2021 
 

 2021  2020 
      
Baten      
Donatiegelden organisatie  173   0 
Donatiegelden projecten  0   1.965 
      
      

Som der baten   173  1.965 
      
Lasten      
Besteed aan doelstellingen           0   7.099 
Bijeenkomsten  0   379 
Kosten beheer en administratie  180   218 
      

Som der lasten   180  7.696 
      

Resultaat   -7  .             - 5.731 

      
      
Resultaatbestemming      
Onttrekking aan:      
Algemene reserve   -7  -5.731 
Continuïteitsreserve   0  0 
      
      

   -7  -5.731 
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Toelichting op de jaarrekening 

 

Algemeen 

Stichting The Learning Journey heeft voor de jaarrekening de richtlijn “Richtlijn 650 

Fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de Jaarverslaggeving in acht genomen, waarmee is 

geconformeerd aan de aanbevelingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving voor 

fondsenwervende instellingen. 

Personeelsleden 

Gedurende het jaar 2021 was er 0 werknemer in dienst. 

Grondslagen voor balanswaardering 

Algemeen 

Het rapport is opgesteld op basis van de historische kosten. Verliezen worden in aanmerking 

genomen indien zij hun oorsprong vinden in het boekjaar en zodra deze bekend zijn. Tenzij anders is 

vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Donaties en giften worden 

verantwoord als baten in het jaar waarin de donaties en giften zijn ontvangen. Het rapport is 

opgesteld volgens de “Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen” van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving, waarmee is geconformeerd aan de aanbevelingen van het Centraal Bureau 

Fondsenwerving voor fondsenwervende instellingen. 

Vorderingen 

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van vorderingen geschiedt 

onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen. 

Reserves en fondsen 

De reserves en fondsen van de stichting worden aangewend in het kader van de doelstelling van de 

stichting. Voor zover de reserves niet worden gepresenteerd als vastgelegde reserves in het kader 

van de doelstelling worden deze gepresenteerd als continuïteitsreserve. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze 

worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Grondslagen voor resultaatbepaling 

Donaties en giften 

De baten uit eigen fondsenwerving zijn de opbrengsten uit donaties en giften en andere inkomsten 

die zijn ontvangen in het desbetreffende boekjaar. Voor zover over donaties schenkingsrecht is 

verschuldigd, zijn de donaties na aftrek van het schenkingsrecht verantwoord. 

Bedrijfskosten 

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 

verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verrichten. Verliezen worden genomen in het jaar 

waarin deze voorzienbaar zijn. 

Doorbelasting kosten 

Kosten worden doorbelast aan de doelstellingen op basis van bedrijfseconomisch aanvaardbare 

methodes. Organisatiekosten worden doorbelast aan uitgaven in het kader van fondsenwerving en 

aan uitgaven in het kader van de doelstelling op basis van een vaste procentuele verhouding. De 

directe kosten die betrekking hebben op de projecten, worden verantwoord als kosten gemaakt in 

het kader van de doelstelling. De directe kosten die betrekking hebben op fondsenwervende 

activiteiten worden verantwoord als kosten eigen fondsenwerving. 

 

Overige gegevens 

Wettelijke vrijstelling 

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de 

jaarrekening door de accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole 

verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring 

Voorstel bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021 

Het bestuur heeft besloten het resultaat over het boekjaar 2021 ten bedrage van Euro -7 te 

onttrekken aan de Algemene reserve. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke invloed hebben op het 

onderhavige boekjaar.  


