
Verslagperiode 1 januari 2018 - 31 december 2018

Gegenereerd op 10 jun 2019

Jaarrekening 2018

Stichting Save a Life



Jaarrekening 2018 Stichting Save a Life

Pagina 2 van 14

Inhoudsopgave

FINANCIEEL VERSLAG 3

Voorwoord 4

Resultaatanalyse 5

Winst-en-verliesrekening overzicht 5

Financiële positie 6

Balansoverzicht 6

JAARREKENING 7

Balans 8

Balans 8

Winst-en-verliesrekening 9

Winst-en-verliesrekening 9

Toelichting op de jaarrekening 10

Toelichting op de balans 12

Toelichting op de winst-en-verliesrekening 13



Jaarrekening 2018 Stichting Save a Life

Pagina 3 van 14

Financieel verslag

Stichting Save a Life



Jaarrekening 2018 Stichting Save a Life

Pagina 4 van 14

Voorwoord

Stichting Save a Life

Ter attentie van het bestuur

Postbus 5107

3007 GB Rotterdam

Rotterdam, 10 juni 2019

ref: AA/2018

Geacht bestuur,

Bijgaand ontvangt u de jaarrekening 2018 van Stichting Save a Life. Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit

rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2018 van uw stichting samengesteld. De jaarrekening is

opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

UASI Finance & Accounting Namens deze,

A. Kader
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2018 zoals opgenomen in de

jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht

2018 2017 Verschil %

Kostprijs van de omzet 13.142 51.710 -38.568 -74,6%

Brutomarge -13.142 -51.710 38.568 74,6%

Overige bedrijfsopbrengsten 13.820 54.627 -40.807 -74,7%

Totaal kosten 2.508 262 2.246 857,3%

Verkoopkosten 47 -47 -100,0%

Kantoorkosten 55 -55 -100,0%

Algemene kosten 2.508 160 2.349 1.467,5%

Resultaat -1.830 2.655 -4.485 -168,9%
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Financiële positie

De financiële positie is gebaseerd op de balans per 31 december 2018 zoals opgenomen in de jaarrekening. De

financiële positie geeft inzicht in de bezittingen (activa) en de financiering ervan (passiva). De omvang van de

verschillende posten is tevens in procenten van het balans totaal uitgedrukt.

Balansoverzicht

31-12-2018 31-12-2017 % balans

Vlottende activa 0 -812 100,0%

Vorderingen 0 -812 100,0%

Activa 0 -812 100,0%

Eigen vermogen -2.880 -1.050 129,3%

Kortlopende schulden 2.881 238 -29,3%

Passiva 0 -812 100,0%
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Balans

Balans

31-12-2018 31-12-2017

Vlottende activa 0 -812

Vorderingen 0 -812

Activa 0 -812

Eigen vermogen -2.880 -1.050

Kortlopende schulden 2.881 238

Passiva 0 -812
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Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

2018 2017

Kostprijs van de omzet 13.142 51.710

Brutomarge -13.142 -51.710

Overige bedrijfsopbrengsten 13.820 54.627

Totaal kosten 2.508 262

Verkoopkosten 47

Kantoorkosten 55

Algemene kosten 2.508 160

Resultaat na belasting -1.830 2.655
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.

Activiteiten

Stichting Save a Life is een organisatie van Somalische vluchtelingen in Rotterdam die een bijdrage levert aan

het lenigen van de noden in de wereld. We richten ons daarbij op de allerarmsten. Als geregistreerde

Nederlandse humanitaire organisatie leveren we verschillende soorten humanitaire hulp aan slachtoffers en

armen uit verschillende uithoeken van de wereld. We richten ons daarbij in de eerste plaats op de hoorn van

Afrika, mede ook omdat we in dat gebied onze wortels hebben. Bij Save a Life hebben we de visie dat alleen

door een grote collectieve inspanning is het mogelijk om een positieve bijdrage te leveren aan de constante

strijd tegen armoede en onrecht.

Naast het aanbieden van noodhulp en het uitvoeren van hulpoperaties staat duurzame ontwikkeling hoog in ons

vaandel. Als organisatie rollen we verschillende ontwikkelingsprojecten uit die bijdragen aan de zelfredzaamheid

en de economische onafhankelijkheid van de armen. Denk daarbij aan projecten op het gebied van

gezondheidszorg, lokale economische ontwikkeling en educatie.

Onze missie is het verlichten van het menselijk lijden en het realiseren van economische onafhankelijkheid van

mensen in getroffen gebieden.

Oprichting Blijkens de akte d.d. 10-06-2011 werd de stichting Save a Life per genoemde datum opgericht. De

stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 52921409.

Doelstelling Het verbeteren van de levensomstandigheden van de allerzwaksten in de samenleving doet Save a

Life op verschillende projecten. We ondersteunen projecten op het gebied van onderwijs, de opvang van wezen

en weduwen, dragen bij aan waterprojecten, maar steunen soms ook individuen en groepen in hun

levensonderhoud, met kosten op het gebied van gezondheidszorg en doen giften aan de armen. En wanneer

noodhulp noodzakelijk is, zoals tijdens een grote droogte in de hoorn van Afrika in 2012, leveren we daar

vanzelfsprekend ook een bijdrage aan.

Om dit alles mogelijk te maken houden we regelmatig inzamelingen in de Somalische gemeenschap in

Rotterdam en omstreken. Ook hebben we enkele vaste donateurs die regelmatig bijdragen aan het lenigen van

noden in de wereld.

Bij het opstellen van de tussentijdse jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen

geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de

opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
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Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde commerciële

grondslagen voor financiële verslaglegging. De bedragen worden weergegeven in euro’s.

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

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

desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van eigen vermogen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaglegging. De bedragen worden weergegeven in euro’s. De gehanteerde grondslagen voor

waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met

uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van 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 bepaling van het 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.

Grondslagen van bedrijfskosten

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

hebben.
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Toelichting op de balans

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen 0 -812

Overige vorderingen 0 -812

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan 1 jaar, tenzij anders is aangegeven.

Overige vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

Overige vorderingen 0 -812

Overige vorderingen 0 -812

Eigen vermogen

31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen -2.880 -1.050

Onverdeelde winst -2.880 -1.050

Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017

Kortlopende schulden 2.881 238

Rekening courant bank 2.881 238
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Kostprijs van de omzet

2018 2017

Kostprijs van de omzet 13.142 51.710

Projecten 13.142 51.710

Overige bedrijfsopbrengsten

2018 2017

Overige bedrijfsopbrengsten 13.820 54.627

Subsidiebaten 38.553

Donaties 13.820 16.074

Totaal kosten

2018 2017

Totaal kosten 2.508 262

Verkoopkosten 47

Kantoorkosten 55

Algemene kosten 2.508 160

Verkoopkosten

2018 2017

Verkoopkosten 47

Overige verkoopkosten 47
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Kantoorkosten

2018 2017

Kantoorkosten 55

Telefoon en internet 55

Algemene kosten

2018 2017

Algemene kosten 2.508 160

Bankkosten 435 160

Algemene kosten 2.073


