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1.  FINANCIEEL RAPPORT



Stichting LIFE!

het bestuur

Akersluis 10

1066 EX  AMSTERDAM

Betreft:      jaarrekening 2020/2021

Geacht bestuur,

1.1  Opdrachtbevestiging

Opdracht

Werkzaamheden

Bevestiging

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020/2021 van uw

stichting.

De balans per 31 juli 2021, de winst- en verliesrekening over 2020/2021 en de toelichting, welke tezamen de

jaarrekening 2020/2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020/2021 van Stichting LIFE! te Amsterdam

samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte

gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in

hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste

grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd. 
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1.2  Algemeen

Oprichting

Bestuur van de stichting

Vergelijkende cijfers

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 201.130 100,0% 206.569 100,0%

Besteed aan doelstelling 107.650 53,5% 121.854 59,0%

93.480 46,5% 84.715 41,0%

Overige bedrijfsopbrengsten 29.666 14,8% 36.310 17,6%

123.146 61,3% 121.025 58,6%

Afschrijvingen materiële vaste activa 3.338 1,7% 3.691 1,8%

Huisvestingskosten 73.387 36,5% 105.521 51,1%

Verkoopkosten 725 0,4% 923 0,5%

Kantoorkosten 2.147 1,1% 3.811 1,8%

Algemene kosten 5.258 2,6% 7.448 3,6%

Som der kosten 84.855 42,3% 121.394 58,8%

Saldo 38.291 19,0% -369 -0,2%

Rentelasten en soortgelijke kosten -368 -0,2% -387 -0,2%

Som der financiële baten en lasten -368 -0,2% -387 -0,2%

Bijzondere baten - 0,0% 26 0,0%

Som der bijzondere baten en lasten - 0,0% 26 0,0%

Saldo van baten en lasten 37.923 18,8% -730 -0,4%

Blijkens de notariële akte d.d. 29 april 2015 werd Stichting LIFE! per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven op 22 mei 2015 bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63358387.

2020/2021

- de heer R. van Pelt (voorzitter)

- mevrouw M. van Soest (secretaris)

De in dit rapport opgenomen vergelijkbare cijfers zijn voortgekomen uit de jaarrekening 01082019-31072020

welke is opgesteld door Administratiekantoor Van Middelaar en Smink.

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2019/2020

De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Learning In a Free Enviroment !

- mevrouw C. Addison (algemeen lid)

- mevrouw D. Foolen (penningmeester)

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
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1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:

Inkoopwaarde van de omzet 14.204

Afschrijvingen materiële vaste activa 353

Huisvestingskosten 32.134

Verkoopkosten 198

Kantoorkosten 1.664

Algemene kosten 2.190

Rentelasten en soortgelijke kosten 19

50.762

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:

Omzet 5.439

Overige bedrijfsopbrengsten 6.644

Bijzondere baten 26

12.109

Stijging resultaat 38.653

Het resultaat 2020/2021 is ten opzichte van 2019/2020 gestegen met € 38.653. De ontwikkeling van het

resultaat 2020/2021 ten opzichte van 2019/2020 kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 60.188 2.615

Liquide middelen 37.164 24.002

Totaal vlottende activa 97.352 26.617

Af: kortlopende schulden 50.296 20.822

Werkkapitaal 47.056 5.795

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 1.149 4.487

1.149 4.487

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 48.205 10.282

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 48.205 10.282

48.205 10.282

Hoogachtend,

Hartsink Administratieve & Fiscale Dienstverlening

A. Hartsink RBc

Register Belastingconsulent

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 juli 2021 ten opzichte van 31 juli 2020 gestegen met

€ 41.261.

31 juli 202031 juli 2021
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1.5  Kengetallen

Solvabiliteit

2020/2021 2019/2020

Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen 0,49                0,33                

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 0,96                0,49                

Liquiditeit

2020/2021 2019/2020

Quick ratio 1,94                1,28                

Vlottende activa - voorraden / Kortlopende schulden

Current ratio 1,94                1,28                

Vlottende activa / Kortlopende schulden

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te

voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een

momentopname.

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te

voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een

momentopname.

 - 7 - 14 december 2021



2.  JAARREKENING



Stichting LIFE! te Amsterdam

2.1  Balans per 31 juli 2021

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 1.149 4.487

1.149 4.487

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren 13.979 1.036

Overige vorderingen 29.866 1.579

Overlopende activa 16.343 -

60.188 2.615

Liquide middelen 37.164 24.002

Totaal activazijde 98.501 31.104

31 juli 2021 31 juli 2020
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2.1  Balans per 31 juli 2021

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Reserves en fondsen

Overige reserves 48.205 10.282

48.205 10.282

Kortlopende schulden

Handelscrediteuren 12.754 3.508

Overige schulden 23.096 -

Overlopende passiva 14.446 17.314

50.296 20.822

Totaal passivazijde 98.501 31.104

31 juli 2021 31 juli 2020
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2.2 Staat van baten en lasten over 2020/2021

€ € € €

Baten activiteiten 201.130 206.569

Besteed aan de doelstelling 107.650 121.854

93.480 84.715

Buitengewone baten 29.666 36.310

123.146 121.025

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen materiële vaste activa 3.338 3.691

Huisvestingskosten 73.387 105.521

Verkoopkosten 725 923

Kantoorkosten 2.147 3.811

Algemene kosten 5.258 7.448

Som der kosten 84.855 121.394

Saldo 38.291 -369

Rentelasten en soortgelijke kosten -368 -387

Som der financiële baten en lasten -368 -387

Bijzondere baten - 26

Som der bijzondere baten en lasten - 26

Saldo van baten en lasten 37.923 -730

2020/2021 2019/2020
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2.3  Kasstroomoverzicht over 2020/2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo 38.291 -369

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 3.338 3.691

3.338 3.691

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -57.573 3.466

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) 29.474 1.888

-28.099 5.354

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 13.530 8.676

Rentelasten en soortgelijke kosten -368 -387

Bijzondere baten - 26

-368 -361

Kasstroom uit operationele activiteiten 13.162 8.315

Mutatie geldmiddelen 13.162 8.315

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 augustus 24.002 15.687

Mutatie geldmiddelen 13.162 8.315

Stand per 31 juli 37.164 24.002

2020/2021 2019/2020
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De activiteiten van Stichting LIFE!, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:

- Het vormgeven en faciliteren van tweetalig onderwijs, waarin studenten deelnemen in de leeftijd van 4 tot

en met 21 jaar.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Akersluis 10 te Amsterdam.

Stichting LIFE!, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 63358387.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met

uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het

resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in

de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en

de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor de

Jaarverslaggeving van toepassing.

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. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op

geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom

uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit

investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de

verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing,

zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting

zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat

betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte

dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
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2.4  Toelichting op de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Bijzondere posten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk

maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een

vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven

vanaf het moment van ingebruikneming.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte

van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de

desbetreffende paragrafen. 

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het

resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid

apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1

jaar.

Liquide 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.

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

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin

zij zijn gerealiseerd.

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient

een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

 - 14 - Jaarrekening 01082020-31072021  14 december 2021



Stichting LIFE! te Amsterdam

2.4  Toelichting op de jaarrekening

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Kosten 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Belastingen

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Bij de resultaatbestemming worden indien en voor zover de fiscale wetgeving dit toelaat boekwinsten

opgenomen in een herinvesteringsreserve.

Op aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen als bedrijfsmiddelen

die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu wordt willekeurig afgeschreven.

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

vennootschapsbelasting plichtig.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf

het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van

bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over

terreinen wordt niet afgeschreven. 
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2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Groot 

onderhoud 

huisvesting

€

Aanschafwaarde 18.468

Cumulatieve afschrijvingen -13.981

Boekwaarde per 1 augustus 4.487

Afschrijvingen -3.338

Mutaties 2020/2021 -3.338

Aanschafwaarde 18.468

Cumulatieve afschrijvingen -17.319

Boekwaarde per 31 juli 1.149

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-07-2021 31-07-2020

€ €

Handelsdebiteuren

Debiteuren 13.979 1.036

31-07-2021 31-07-2020

€ €

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde bedragen 6.770 1.579

Rekening-courant Erasmus (bank) 23.096 -

29.866 1.579

Afschrijvingspercentages:
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2.5  Toelichting op de balans

31-07-2021 31-07-2020

€ €

Overlopende activa

Betaalde kosten nieuwe locatie Molen van Sloten 16.343 -

31-07-2021 31-07-2020

€ €

Liquide middelen

Triodos bank rekening-courant 20.477 7.895

Triodos spaarrekening 16.535 15.947

Kas 152 160

37.164 24.002
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2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2020/2021 2019/2020

€ €

Reserves en fondsen

Stand per 1 augustus 10.282 11.012

Uit voorstel resultaatbestemming 37.923 -730

Stand per 31 juli 48.205 10.282

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-07-2021 31-07-2020

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 12.754 3.508

31-07-2021 31-07-2020

€ €

Overige schulden

Rekening courant project Erasmus 23.096 -

31-07-2021 31-07-2020

€ €

Overlopende passiva

Administratiekosten - 500

Vooruitontvangen ouderbijdrage 1.620 11.549

Ontvangen borg ouders 11.326 5.265

Vooruitontvangen donatie 1.500 -

14.446 17.314

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Noordeinde 128 M +

124 H te Landsmeer . De huurverplichting loopt tot en met 30 april 2020. Per mei 2021 is de huisvesting

gevestigd in de Molen van Sloten te Amsterdam. In deze is er een huurcontract afgesloten gebaseerd in

huurprijs op staffel van aantal leerlingen. De huurprijs bedraagt per 1 oktober 2021 € 6.000,- per maand. In

de voorliggende periode 1 mei 2021 tot en met 30 september 2021 is de huurprijs € 5.000,-. De huurder kan

het contract jaarlijks opzeggen. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van 5 jaar.
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020/2021

2020/2021 2019/2020

€ €

Baten activiteiten

Ouderbijdrage 200.710 203.893

Verhuurruimte - 2.460

Inkomsten lunchcafé, producten 420 216

201.130 206.569

Besteed aan de doelstelling

Schoolkring 718 222

Leermiddelen 2.128 1.287

Staf PO/VO/Coördinatie 76.040 77.990

Vakdocenten 28.764 40.855

Vrijwilligers - 1.500

107.650 121.854

Buitengewone baten

Donaties 9.962 36.310

Donaties Crowdfunding verbouwing nieuwe locatie 19.704 -

29.666 36.310

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 3.338 3.691

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 51.000 80.645

Onderhoud onroerend goed 3.845 5.088

Gas, water en elektra 10.365 10.826

Kwestie BTW energiekosten 3.780 -

Overige huisvestingskosten 1.350 -

Verzekering onroerend goed 1.350 1.710

Vaste lasten onroerend goed - 729

Schoonmaakkosten 1.697 6.523

73.387 105.521

Verkoopkosten

Overige verkoopkosten 725 923
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020/2021

2020/2021 2019/2020

€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 452 1.279

Telecommunicatie 1.695 2.532

2.147 3.811

Algemene kosten

Administratiekosten 3.381 5.684

Overige administratiekosten - 907

Overige algemene kosten 1.877 857

5.258 7.448

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten 368 387

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 

Bijzondere bate - 26
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3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-08-2020

Inves-

teringen

2020/2021

Desinves-

teringen

2020/2021

Aanschaf-

fingen t/m

31-07-2021

€ € € €

Materiële vaste activa

Grootonderhoud huisvesting

Alarmsysteem 1-1-2016 5.294 5.294

Easy noise control 1-8-2016 4.138 4.138

E. Boomgaar 1-12-2016 4.297 4.297

SRS Services 1-1-2017 3.892 3.892

Wifi installatie 1-6-2018 847 847

18.468 - - 18.468

Totaal materiële vaste activa 18.468 - - 18.468

Totaal vaste activa 18.468 - - 18.468
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Afschrijvingen

Afschrij-

vingen tot

01-08-2020

Afschrij-

vingen 

2020/2021

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-07-2021

Boekwaarde 

per 

31-07-2021

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € %

4.589 705 - 5.294 - 20,00

3.239 827 - 4.066 72 20,00

3.078 859 - 3.937 360 20,00

2.723 778 - 3.501 391 20,00

352 169 - 521 326 20,00
13.981 3.338 - 17.319 1.149 -

13.981 3.338 - 17.319 1.149 -

13.981 3.338 - 17.319 1.149 -
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