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Stichting Trainingsschool Foundation 4 Life

Aan het bestuur van de Stichting Trainingsschool Foundation 4 Life

Uitgeest, 10 december 2018

Geachte directie,

1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

De jaarrekening is samengesteld door Groen Finance te Uitgeest.

De jaarrekening is samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens 

berust desalniettemin ten allertijde bij de directie van de onderneming. 

De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en

samenvatten van financiële gegevens. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in 

overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële

verslaggeving.

Op basis van de door de directie van de onderneming verstrekte gegevens is

de opdracht tot samenstelling van de jaarrekening door Groen Finance nagekomen.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de 

daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie van de onderneming. 

2 Algemeen

2.1 Activiteiten

Op 20 december 2007 is de stichting opgericht, ze heeft ten doel:

- het onderwijzen van jongeren tussen de zestien en twintig jaar;

- karaktervorming, alsmede het ontwikkelen van sterk en gezond leiderschap van

  deze jongeren die van maandag tot en met vrijdag intern verblijven op de trainingsschool.

- het organiseren en faciliteren van christelijke evenementen;

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste

  zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling en vrijgesteld voor BTW.
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3 Analyse van de financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de navolgende opstelling:

2017/2018 2016/2017

€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen -                    -                    

Liquide middelen 49.955              22.472              

49.955              22.472              

Kortlopende schulden 55.072-              35.528-              

Liquiditeitssaldo 5.118-                13.056-              

Debiteuren

Werkkapitaal 5.118-                13.056-              

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 1.174                3.850                

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 3.943-                9.205-                

Financiering

Ondernemersvermogen 141.432-            126.187-            

Resultaat lopend boekjaar 26.407-              15.245-              

Reserveringen 163.896            132.227            

Leningen

3.943-                9.205-                

Bron: jaarrekening

Het werkkapitaal is een maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf. Het 

werkkapitaal is het deel van het op lange termijn beschikbare vermogen dat 

beschikbaar is voor financiering van vlottende activa en geeft een indruk in

welke mate de onderneming in staat is aan haar lopende financiële

verplichtingen te voldoen.
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4 Fiscale positie

Berekening belastbare winst

€ €

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen 26.407-              

26.407-              

Gemengde kosten 2.027                

Investeringsregeling -                    

Belastbaar bedrag 24.380-              

31 aug. 2018
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Balans per 31 augustus 2018

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.174                3.850                

Vlottende activa

Liquide middelen 49.955              22.472              

49.955              22.472              

51.129              26.323              

Stichtingsvermogen

Giften 163.896           132.227            

Algemene reserve 141.432-           126.187-            

Resultaat lopend boekjaar 26.407-              15.245-              

3.943-                9.205-                

Langlopende schulden -                    -                    

Kortlopende schulden

Overige schulden 55.072              35.528              

55.072              35.528              

51.129              26.323              

31 aug. 201731 aug. 2018
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Winst- en verliesrekening 

€ € € €

Vacatiegelden, onkostenvergoedingen 8.681                5.681                

Opbrengsten lesgeld 72.600              113.360            

Totale opbrengst 81.281              119.041           

Kosten t.b.v. opleiding en onderwijs 16.175-              21.344-              

Personeelskosten 58.253-              68.217-              

Huisvestingskosten 20.000-              24.000-              

Vervoerskosten 3.531-                8.956-                

Kantoorkosten 3.972-                2.523-                

Algemene kosten 2.795-                6.273-                

Afschrijvingskosten 2.676-                2.792-                

Som der bedrijfskosten 107.402-           134.106-            

Financiële baten en lasten 286-                   180-                   

Resultaat voor belasting 26.407-              15.245-              

2017/2018 2016/2017
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Jaarrekening lesjaar 2017/2018 - Stichting Trainingsschool Foundation 4 Life

Toelichting behorende tot de jaarrekening

Algemeen

In 2009 is bij de Belastingdienst een verzoek ingediend om vrijstelling van BTW, daar de

stichting geen winst beoogt, een dienst levert die sociaal en cultureel van aard is en

er geen ernstige verstoring plaats vindt van de concurrentieverhouding ten opzichte van

ondernemers die wel winst beogen. De belastingdienst heeft op 3 september 2012

besloten dat op grond van art. 11 lid 1, letter f van de Wet op de omzetbelasting de 

stichting is vrijgesteld van het heffen van omzetbelasting. De stichting wordt

aangemerkt als een stichting die leveringen en diensten van sociale of culture aard

verricht. Voorwaarde is dat de Stichting geen winstoogmerk heeft en dat eventuele 

positieve resultaten uitsluitend worden gebruikt voor het realiseren van de doelstel-

lingen van de stichting.

Bij de Belastingdienst is in 2010 een verzoek ingediend voor wijziging van het boekjaar.

Dit is gehonoreerd, het fiscale boekjaar zal synchroon lopen met het schooljaar, t.w.

1 september tot en met 31 augustus. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en

de resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en

passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voorzover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen

nominale waarde. De kosten worden bepaald met inachtneming v de hiervoor

reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het jr waar

zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn

geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Veliezen worden genomen in het jaar

waarin deze voorzien zijn.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrij-

gingsprijs of vervaardigingsprijs). De afschrijvingen worden berekend als een

percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de

economische levensduur.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde, zonodig onder

aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit verkoop en levering van

goederen en diensten onder aftrek van kortingen en bonussen en van over de

omzet geheven belastingen.
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Jaarrekening lesjaar 2017/2018 - Stichting Trainingsschool Foundation 4 Life

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Materiële vaste aktiva

€ € € €

Aanschafwaarde cum. 14.827              14.827              

Investeringen / reclassificaties -                    -                    

Totale aanschafwaarde 14.827              14.827              

Afschrijvingen cum. 10.977-              8.185-                

Reclassificaties

Afschrijvingen 2.676-                2.792-                

Afschrijvingen 13.653-              10.977-              

Boekwaarde 31.08.2018 1.174                3.850                

€ € € €

Overige schulden

Nog te betalen bedragen 1.748                1.863                

Nog te betalen loonheffing 1.163                1.213                

Nog te betalen lonen 2.062                2.062                

Vooruitontvangen lesgelden 50.100              30.390              

55.072              35.528              

31 aug. 2017

31 aug. 2018 31 aug. 2017

31 aug. 2018
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Jaarrekening lesjaar 2017/2018 - Stichting Trainingsschool Foundation 4 Life

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

€ € € €

Opbrengsten

Omzet lesgeld, vacatiegeld en onkosten 81.281              119.041            

Kosten t.b.v. opleiding en onderwijs

Lesmateriaal 3.246-                2.995-                

Sessies, arrangementen 1.709-                6.453-                

Sprekersvergoedingen 5.278-                5.360-                

Voedingkosten en overige 5.941-                6.537-                

16.175-              21.344-              

Personeelskosten

Brutoloon 49.311-              57.385-              

Sociale lasten 8.756-                10.133-              

Overige personeelskosten 187-                   700-                   

58.253-              68.217-              

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 109-                   407-                   

Accountantskosten 1.985-                1.642-                

Drukwerk 1.419-                -                    

Automatiseringskosten 459-                   474-                   

3.972-                2.523-                

Algemene kosten

Reclamekosten en verkoopkosten 2.528-                3.138-                

Verzekeringskosten 630                   1.535-                

 Diverse algemene kosten 897-                   1.600-                

2.795-                6.273-                

Diverse kosten

Vervoerskosten en andere reiskosten 3.531-                8.956-                

Huisvestingskosten 20.000-              24.000-              

23.531-              32.956-              

2017/2018 2016/2017
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