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1 opdracht

Ingevolge uw mondelinge opdracht hebben wij voor u onderstaand jaarverslag 

over de periode 01 08 2018 tem 31 07 2019 samengesteld.

Door u werd bijgehouden een volledige administratie.

Na controle hebben wij deze voor u verwerkt en onderhavig rapport samengesteld.

2 algemene gegevens

2.1 doelstelling onderneming

het vormgeven en faciliteren van tweetalig onderwijs, waarin studenten deelnemen 

in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar.

2.2 bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de heer Rene van Pelt

(voorzitter), mevrouw Danielle Foolen (penningmeester),

 mevrouw Marieke van Soest (secretaris) en mevrouw Cordelia Addisson (lid).

2.3 oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 29 april 2015 is opgericht de stichting 

"Stichting Learning In a Free Enviroment !" .

De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum/ respectievelijk eerdere

datum gedreven voor rekening en risico van de stichting "Stichting LIFE!".

2.4 stamnummers

Kamer van Koophandel te Amsterdam : 633 583 87
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3 financiering

3.1 financieringsstructuur

Het in het bedrijf werkzame vermogen is volgens de balans als volgt weer te

geven:

31 07 2019 31 07 2018

vaste activa

materiële vaste activa 8.178 11.869

totaal vaste activa 8.178 11.869

vlottende activa

overige vorderingen 6.081 13.391

liquide middelen 15.686 2.971

totaal vlottende activa 21.767 16.362

kortlopende schulden -18.933 -41.761

2.834 -25.399

In het bedrijf werkzame vermogen 11.012 -13.530

Gefinancierd met:

eigen vermogen 11.012 100 % -13.530 100 %

voorzieningen

langlopende schulden 0 0 % 0 0 %

11.012 100 % -13.530 100 %

3.2 Liquiditeit

De liquiditeit is per 31 juli 2019 verbeterd met € 28233,-

tegenover een verbetering van € 28,-  in 2018.

31 07 2019 31 07 2018

overige vorderingen 6.081 13.391

liquide middelen 15.686 2.971

21.767 16.362

kortlopende schulden -18.933 -41.761

liquiditeit 2.834 -25.399

liquiditeit einde vorig boekjaar -25.399 -25.427

Liquiditeitsverbetering in 2019 28.233 28
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De volgende liquiditeitsratio's kunnen berekend worden:

2019 2018

vlottende activa

------------------------------- 115 39

kortlopende schulden

vlottende activa - voorraden

----------------------------------------------- 115 39

kortlopende schulden

3.3 Herkomst en besteding der middelen

De verbetering van de liquiditeit in 2019 kan als volgt worden geanalyseerd:

31 07 2019 31 07 2018

herkomst

resultaat 23.136 -2.661

afschrijvingen 3.691 3.536

cash-flow 26.827 875

toename voorzieningen 1.405 0

28.233 875

besteding

investeringen 0 847

0 847

Liquiditeitsverbetering in 2019 28.233 28

3.4 solvabiliteit 2019 2018

De volgende solvabiliteitsratio's kunnen berekend worden:

eigen vermogen

-----------------------------  *100% 37 -48

totaal vermogen

eigen vermogen

-----------------------------  *100% 58 -32

vreemd vermogen
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4 resultaat

Het verslagjaar 2018-2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 23136,-

Het boekjaar 2017-2016 gaf een negatief resultaat van € -2661,- .

4.1 resultaatvergelijking

2018-2019 2017-2018

baten activiteiten 186.364 83% 189.274 88%

overige baten 37.091 17% 25.496 12%

223.455 100% 214.771 100%

besteed aan de doelstelling 92.780 42% 122.108 57%

afschrijvingen 3.691 2% 3.536 2%

huisvesting 89.205 40% 74.516 35%

kosten verkooporganisatie 806 0% 2.061 1%

algemene kosten 11.277 5% 12.330 6%

rentelasten en soortgelijke kosten 304 0% 323 0%

bijzondere lasten 2.255 1% 2.558 1%

totale Bedrijfskosten 200.318 1 217.431 101%

netto Resultaat 23.136 10% -2.661 -1%

4.2 rentabiliteitsratio's

rentabiliteit van het totale vermogen:

2018-2019 2017-2018

totaal resultaat

-----------------------------  *100% 77 -09

totaal vermogen

rentabiliteit van het eigen vermogen:

totaal resultaat

-----------------------------  *100% 210 20

eigen vermogen
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5 rapportage

De rapportage bestaat uit:

5.0 grondslagen voor waardering en resultaatberekening A-0

5.1 balans per 31 juli 2019 B-1

5.2 winst- en verliesrekening over 2018-2019 B-3

5.3 toelichting op de balans per 31 juli 2019 B-4

verloop eigen vermogen over 2018-2019 B-5

5.4 toelichting op de winst- en verliesrekening over 2018-2019 B-6

bijlage

A overzicht materiële vaste activa B-7

Tot het verstrekken van nadere informatie zijn wij steeds gaarne bereid,

advies- en administratiebureau

van Middelaar & Smink

P. Smink
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Toelichting algemeen

Omvang van de onderneming

Op grond van de in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde grootte criteria kan

Stichting LIFE! worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen,

mits de algemene vergadering van aandeelhouders niet anders heeft beslist, gebruik maken van

vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van een aantal vrijstellingen

is gebruik gemaakt.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting LIFE!, statutair gevestigd te Zaandam, en haar groepsmaatschappijen

bestaan voornamelijk uit het vormgeven en faciliteren van tweetalig onderwijs, waarin studenten

deelnemen in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2018/2019 geen werknemers in dienst.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders

wordt vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waard.

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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend

op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele

residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen

wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap krachtens een financiële leaseovereenkomst

de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst

voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen

begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van

het resultaat gebracht.
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Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op

basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

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

prestaties en verrichte diensten enerzijds en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar,

gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de lasten en andere

lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn 

verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen

zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten activiteiten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en  

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiende uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat 

alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn

overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Besteed aan de doelstellingen

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten

toe te rekenen lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens

incourantheid van de voorraden.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in de voorraad gereed product en

goederen in bewerking, de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige

bedrijfsopbrengsten. De kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en

andere externe kosten.
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Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages

van de aanschaffingswaarde op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten

en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen,

boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op 

vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten

en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De Stichting drijft geen onderneming als bedoelt in artikel 2, lid 1, onderdeel e Wet VPB en is

daardoor niet vennootschapsbelastingplichtig.
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BALANS PER 31 07 2019

ACTIVA

31 07 2019 31 07 2018

materiële vaste activa

grootonderhoud huisvesting 8.178 11.869

8.178 11.869

vlottende activa

overige vorderingen en vooruit-
betaalde kosten 6.081 13.391

6.081 13.391

liquide middelen

geldmiddelen 15.686 2.971

29.945 28.231
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BALANS PER 31 07 2019

PASSIVA

31 07 2019 31 07 2018

reserves en fondsen

onverdeeld resultaat 11.012 -13.530

schulden op korte termijn

overige schulden en vooruit-
ontvangen betalingen 18.933 41.761

18.933 41.761

29.945 28.231
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018-2019

2019-2018 2018-2017
01 08  -  31 07 01 08  -  31 07

baten activiteiten 186.364 189.274
overige baten 37.091 25.496

som der baten 223.455 214.771

lasten

besteed aan de doelstelling -92.780 -122.108

afschrijvingen 3.691 3.536
huisvesting 89.205 74.516
kosten verkooporganisatie 806 2.061
algemene kosten 11.277 12.330
rentelasten en soortgelijke kosten 304 323

-105.283 -92.766

bijzondere lasten en baten -2.255 -2.558

saldo 23.136 -2.661
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TOELICHTING BALANS

ACTIVA

materiële vaste activa

De boekwaarde van de materiële vaste activa zijn, conform bijlage A, als volgt te specificeren:

boekwaardeverkrijgingen onttrekkingen afschrijvingen boekwaarde
01 08 2018 2018-2019 2018-2019 2018-2019 31 07 2019

grootonderhoud huisvesting 11.869 0 0 3.691 8.178

11.869 0 0 3.691 8.178

vlottende activa 31-07-2019 31-07-2018

overige vorderingen en vooruit betaalde kosten

debiteuren -5.808 6.941
bij: vooruitontvangen ouderbijdrage 11.575

5.767 6.941
vooruitbetaalde posten 314
assurantie glas 220
voorschot huur en energie 6.195
word press onderhoud 35

6.081 13.391

geldmiddelen

kas 51 24
triodosbank rc 7.730 2.948
triodosbank spaar 7.905

15.686 2.971

PASSIVA
31-07-2019 31-07-2018

eigen vermogen

beginvermogen -13.530 -10.869
beginvermogen triodosbank spaar 1.405
onverdeeld resultaat over boekjaar 23.136 -2.661

11.012 -13.530

schulden korte termijn

overige schulden en vooruitontvangen betalingen

vooruitontvangen ouderbijdrage 385 30.922
bij: vooruitontvangen ouderbijdrage 11.575

11.960 30.922
ontvangen borg ouders 5.625
crediteuren 648 4.792
administratiekosten juni-juli M&S 484
vergoeding stafleden 2.613
vrijwilligersvergoedingen 1.500
schatting administratiekosten rapportage M&S 700 700
storneringen ouders 750

18.933 41.761



Stichting LIFE!

TOELICHTING BATEN EN LASTEN 2018-2019 2017-2018

Baten activiteiten

ouderbijdrage 186.014 188.674
verhuurruimte 350 600

186.364 189.274

Overige baten

donaties 36.898 24.815
donaties crowdfunding 521
inkomsten lunchcafé,  producten 193 160

37.091 25.496

Besteed aan de doelstelling

opleidingskosten
onderwijskosten 1.465 2.056
staf PO 21.365 46.590
staf VO 24.200 19.817
coördinatie 9.697 17.322
vakdocenten 35.753 30.474
vrijwilligers 300 5.850

92.780 122.108

  
Afschrijvingen

groot onderhoud huisvesting 3.691 3.536
3.691 3.536

Huisvesting

onderhoudskosten huisvesting 3.332 3.828
belastingen huisvesting 777 1.779
verzekeringen 1.318 1.211
schoonmaakkosten 3.231 3.405
gas, water en elektra 11.288 10.521
huur onroerende zaken 69.259 53.770

89.205 74.516

Kosten verkooporganisatie

verkoop- en marketingskosten 806 2.061
806 2.061
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2018-2019 2017-2018

Algemene kosten

kantoorbenodigdheden 988 863
telecommunicatie 2.239 2.094
accountants- en administratiekosten algemeen 6.940 6.863
huishoudelijke kosten 475 1.216
diversen 635 1.294

11.277 12.330

Rentelasten en soortgelijke kosten

rente en bankkosten 304 323
304 323

Bijzondere lasten en baten

bijzondere baten -45 -10
bijzondere lasten 1 90
oninbare ouderbijdragen 2.300 2.478

2.255 2.558
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A specificatie materiële activa

volg aanschaf aanschaf residu- balans aanschaf
nr. datum waarde waarde 01 08 2018 2018-2019

grootonderhoud huisvesting

alarmsysteem 1 "2016" 5.294 2.821
easy noise control 2 08-16 4.138 2.553
e. boomgaard 3 12-16 4.297 2.937
srs services 4 01-17 3.892 2.725
wifi installatie 5 06-18 847 833

18.469 11.869
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afschr afschr ber. boekw. opbrengst boekwinst balans volg opmerkingen
% € bij onttr bij onttr /verlies 31 07 2019 nr.

20% 1.058 1.763 1
20% 827 1.726 2
20% 859 2.078 3
20% 778 1.947 4
20% 169 664 5

3.691 8.178


