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1.1 Balans per 31 december 2018 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2018
€ €

Activa

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 65.155

65.155

Rapport d.d. 30 september 2020 2



Stichting Support LIFE
Amsterdam

31 december 2018
€ €

Passiva

Stichtingsvermogen 1 

Overige reserve 64.768

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 387

65.155
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1.2 Staat van baten en lasten
over de periode 14 augustus 2018 tot en met 31 december 2018 

14-augustus-2018 / 31-
december-2018
€ €

Baten 2 

Giften en baten uit fondsenwerving 99.884

99.884

Inkoopwaarde van de omzet 3 -11.018

88.866

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 20.031
Overige bedrijfskosten 8.161

Totaal van som der kosten 28.192

Totaal van bedrijfsresultaat 60.674

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4.094

Totaal van netto resultaat 64.768

Resultaatbestemming

Overige reserve 64.768
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1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Support LIFE is feitelijk en statutair gevestigd op Apollolaan 171, 1077 AS te
Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 72349395.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Support LIFE bestaan voornamelijk uit: het ondersteunen van
projecten van initiatiefnemers die zich richten op hulpbehoevende en/of kansarme kinderen
(gezinnen) in Nederland en het buitenland, waarbij het maken van een wezenlijk verschil in het
leven van kinderen die geen stabiele en/of veilige thuissituatie hebben voorop staat, en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Voor het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 (organisaties-zonder-winststreven) van
de Raad van de Jaarverslaggeving grotendeels gevolgd.

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 waarde.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de
staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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1.4 Toelichting op de balans

Passiva 

1  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige
reserve

€

Stand per 14 augustus 2018
-

Uit resultaatverdeling 64.768
Stand per 31 december 2018 64.768

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen omstandigheden of gebeurtenissen bekend die het beeld van deze jaarrekening
substantieel beïnvloeden.
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1.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

14-
augustus-
2018 / 31-

december-
2018

€
2  Baten

Giften en baten uit fondsenwerving 99.884

3  Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde omzet 11.018

Inkoopwaarde omzet

Project I Amahoro Child Home in Naksongola 5.475
Project II Zero Children on the streets of Kampala by the year 2040 5.543

11.018

Gemiddeld aantal werknemers

14-augustus-2018 / 31-december-2018
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers -

In het boekjaar 2018 is de bezoldiging van bestuurders nihil. 

Amsterdam, 30 september 2020

G.A. van den Berg
Vertegenwoordigd door:

R. Fadel O. Kamsteeg

Voorzitter Penningmeester Secretaris
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