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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



1.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Liquide middelen 40.471 5.776

Totaal activazijde 40.471 5.776

31 december 2017 31 december 2016

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 juni 2018
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1.1  Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen
Overige reserves 4.937 2.523

4.937 2.523

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 525 775

Overige schulden 3.495 -

Overlopende passiva 31.514 2.478
35.534 3.253

Totaal passivazijde 40.471 5.776

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 8 juni 2018

31 december 2017 31 december 2016
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1.2  Winst- en verliesrekening over 2017

€ € € €

Netto-omzet 22.790 20.135

Inkoopwaarde van de omzet -895 -6.633

Bruto bedrijfsresultaat 23.685 26.768

Lonen en salarissen 12.728 13.300

Sociale lasten 2.310 2.356

Overige personeelskosten 436 1.062

Huisvestingskosten 1.190 1.200

Exploitatiekosten 93 52

Verkoopkosten 259 312

Kantoorkosten 2.556 4.768

Algemene kosten 1.366 4.545

Som der bedrijfskosten 20.938 27.595

Bedrijfsresultaat 2.747 -827

Rentelasten en soortgelijke kosten -333 -154

Som der financiële baten en lasten -333 -154

Resultaat 2.414 -981

2017 2016
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1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Personeelsleden

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
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.

De waardering van activa en passiva vindt 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.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

De activiteiten van Stichting Light4Nations, statutair gevestigd te Ureterp, bestaan voornamelijk uit:
- het bevorderen van de verkondiging van het evangelie van de Heere Jezus, met name in Nederland en 
   Israël.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Burgemeester Wuiteweg 62 te Drachten.

Gedurende het jaar 2017 was gemiddeld 1 werknemer in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In
het jaar 2016 was dit 1 werknemer.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen 
en kasmiddelen.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde 
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende 
activa opgenomen effecten.
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1.3  Toelichting op de jaarrekening

Netto-omzet

Inkoopwaarde van de omzet

Bedrijfskosten

Personeelsbeloningen

Financiële baten en lasten

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle 
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. 
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De 
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te 
rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de 
voorraden.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en 
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
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