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Balans per 31 december 2019
Activa
(na voorstel
resultaatbestemming)

31 dec 2019
€

€

€

31 dec 2018
€

Vlottende activa
Liquide middelen

67

186

Totaal

67

186

4

Stichting Training for Life, te Eindhoven

Passiva
(na voorstel
resultaatbestemming)

31 dec 2019
€

€
Eigen vermogen
Overige reserves

57

31 dec 2018
€

€
176

57
Kortlopende schulden
Overlopende passiva

10

Totaal

5

176

10
10

10

67

186
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Staat van baten en lasten over 2019
2019
€

2018
€

Giften en baten uit fondsenverwerving

-

250

Som der exploitatiebaten

-

250

Som der exploitatielasten

-

-

Exploitatieresultaat

-

250

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

-119

-121

Resultaat

-119

129

Resultaatbestemming
Overige reserves

-119

129

Bestemd resultaat

-119

129
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Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Training for Life, statutair gevestigd te Eindhoven bestaan
voornamelijk uit het verbeteren van de levenskansen van vrouwen en kinderen tijdens de
zwangerschap en rondom de geboorte, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
Oprichting
Stichting Training for Life is per 11 november 2014 opgericht.
Begroting
De begrotingscijfers en verschillenanalyse zijn niet opgenomen in de jaarrekening, omdat de
begroting niet als belangrijkste stuurinstrument voor de beheersing van de activiteiten wordt
gehanteerd.
Locatie feitelijke activiteiten
Stichting Training for Life is feitelijk gevestigd op De Run 4600, 5504DB te Veldhoven en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61864307.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de
leiding van Stichting Training for Life zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het
in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.
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Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1
"Kleine organisaties zonder winststreven", die uitgegeven is door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
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.
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.
Omrekening van vreemde valuta
De posten in de jaarrekening van Stichting Training for Life worden gewaardeerd met
inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar
bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld
in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting Training for Life.
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt
tegen de koers op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta
tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende
koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde
valuta worden omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het
betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële
instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in
de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost. De vennootschap maakt geen gebruik van financiële afgeleide
instrumenten.
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Grondslagen voor waardering activa
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan 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.

Grondslagen voor waardering passiva
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 baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichting op balans
Liquide middelen
31 dec 2019
€

31 dec 2018
€

Banktegoeden

67

186

Totaal

67

186
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Eigen vermogen
31 dec 2019
€

31 dec 2018
€

Overige reserves

57

176

Totaal

57

176

Overige reserves

2019
€

Stand 1 januari
Uit resultaatbestemming

176
-119
57

Stand 31 december

57

Kortlopende schulden
31 dec 2019
€

31 dec 2018
€

Overlopende passiva

10

10

Totaal

10

10

11

Stichting Training for Life, te Eindhoven

Toelichting op staat van baten en lasten
Baten en brutomarge
2019
€

2018
€

Giften en baten uit fondsenverwerving
Bijdrage Stichting Sociaal Fonds Rotary Club
Eindhoven-Welschap

-

250

Som der exploitatiebaten

-

250

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

-

250

Financiële baten en lasten
2019
€

2018
€

Rentelasten banken
Rentelasten andere partijen

-119
-

-120
-1

Financiële baten en lasten (saldo)

-119

-121
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Overige toelichtingen
Werknemers
Toelichting gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het boekjaar waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2018: 0).
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