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Stichting Light4Nations
T.a.v. het bestuur
Burgemeester Wuiteweg 62
9203 KM  DRACHTEN

Wijnjewoude, 10 januari 2020

Geacht bestuur,

Opdracht

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2018

Voorzitter: de heer D. Blaauw
Vicevoorzitter:
Secretaris: mevrouw S. Ackx
Penningmeester: de heer A. Rook
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

Hoogachtend,
JAS Administratie, Advies en Automatisering

J.W. Jongsma

De organisatie is als stichting opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode was gemiddeld 1 werknemer in dienst van de organisatie.

Religieuze organisaties

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder dossiernummer 62382446 en is 
statutair gevestigd te Drachten.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2018 van Stichting Light4Nations 
gevestigd aan de Burgemeester Wuiteweg 62 te Drachten.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2018 van de door u bestuurde stichting.
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

Financiële positie
(in euro's)

31-12-2018 31-12-2017

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 86.525 40.471 
Vorderingen en overlopende activa 8.600 3.318 
Kortlopende schulden en overlopende passiva -83.624 -38.852 

Werkkapitaal 11.501 4.937 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 11.501 4.937 

11.501 4.937 

2018

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva -44.772 
Toename vorderingen en overlopende activa 5.282 
Toename liquide middelen 46.054 

6.564 

De liquide middelen zijn in 2018 toegenomen met € 46.054 ten opzichte van 2017, hetgeen nader gespecificeerd wordt 
in het kasstroomoverzicht op pagina 24.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2018 gestegen met € 6.564 ten opzichte van 2017, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

Grafische weergave financiële positie

Jaarverslag Jaarverslag

De onderstaande grafiek geeft de verhoudingen weer tussen de verschillende onderdelen van zowel de activa als de 
passiva. Tevens geeft de grafiek inzicht met welke delen van het totale vermogen (passiva), de onderdelen van de 
activa worden gefinancierd.

Eigen vermogen
6%

Kortlopende schulden
44%

Liquide middelen
45%

Vorderingen
5%

31 december 2018

Activa Passiva

Eigen vermogen
6%

Kortlopende schulden
44%

Liquide middelen
46%

Vorderingen
4%

31 december 2017
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

Bespreking van de resultaten
(in euro's)

2018 2017

€
In % van de

baten €
In % van de

baten

Baten 116.910 100,0 22.790 100,0 
Directe lasten -85.357 -73,0 895 3,9 

Baten -/- directe lasten 31.553 27,0 23.685 103,9 

Salarissen en sociale lasten 17.745 15,2 15.038 66,0 
Overige bedrijfskosten 6.801 5,8 5.900 25,9 

Som der exploitatielasten 24.546 21,0 20.938 91,9 

Exploitatieresultaat 7.007 6,0 2.747 12,0 

Financiële baten en lasten -443 -0,4 -333 -1,5 

6.564 5,6 2.414 10,5 

2018

Toename baten -/- directe lasten 7.868 

Toename salarissen en sociale lasten 2.707 
Toename overige bedrijfskosten 901 

Per saldo toename som der exploitatielasten 3.608 

Toename exploitatieresultaat 4.260 

Afname financiële baten en lasten -110 

Toename resultaat 4.150 

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2018 en 2017 als volgt in euro's 
en procenten van de baten worden weergegeven:

De specificatie van de stijging van het resultaat met € 4.150 ten opzichte van 2017, is als volgt:

Jaarverslag Jaarverslag

Resultaat
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

Kengetallen
(in euro's)

2018 2017

Baten- en activiteitenratio´s

Baten 116.910 22.790 
Batengroei per jaar in procenten 413,0% - 

Gemiddeld aantal medewerkers 1,0 1,0 
Baten per medewerker 116.910 22.790 
Baten -/- directe lasten per medewerker 31.553 23.685 

Rentabiliteit

Gemiddeld eigen vermogen 8.219 - 
Gemiddeld totale vermogen 69.457 - 

7.007 2.747 
in % van de baten 6,0% 12,1% 
in % van het gemiddeld eigen vermogen 85,3% - 
in % van het gemiddeld totale vermogen 10,1% - 

Resultaat 6.564 2.414 
in % van de baten 5,6% 10,6% 
in % van het gemiddeld eigen vermogen 79,9% - 
in % van het gemiddeld totale vermogen 9,5% - 

Jaarverslag Jaarverslag

De post 'Baten' is de verkoopwaarde van de geleverde producten en diensten, inclusief
de mutatie onderhanden werk. Eventueel verleende kortingen zijn hierop in mindering
gebracht. Het kengetal 'Baten per medewerker' is afgeleid door de baten te delen door
het opgegeven aantal medewerkers.

Exploitatieresultaat (vóór interest en buitengewone lasten)
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

Kengetallen
(in euro's)

2018 2017

Jaarverslag Jaarverslag

Liquiditeit (current ratio)

     vlottende activa     
kortlopende schulden

Solvabiliteit

 eigen vermogen 
totaal vermogen

 eigen vermogen 
vreemd vermogen

Netto werkkapitaal in procenten van het kort vreemd vermogen

        werkkapitaal        
kort vreemd vermogen

 x  100% 13,8% 12,7% 

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een stichting op langere termijn in staat moet
worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Indien het eigen
vermogen wordt uitgedrukt in een verhouding tot het totale vermogen geldt dat de
norm 33 1/3% (of meer) is. Indien het eigen vermogen wordt gesteld tegenover het
vreemde vermogen, geldt dat de norm 50% (of hoger) is.

Onder het netto-werkkapitaal wordt verstaan het totaal van het eigen vermogen plus
lang vreemd vermogen minus de vaste activa. Het toont hoeveel investeringsruimte
aanwezig is of hoeveel lang vreemd vermogen beschikbaar is voor de financiering van
de vlottende activa. Het werkkapitaal kan ook worden uitgedrukt als het saldo van de
vlottende activa minus de vlottende schulden. Het werkkapitaal is uitgedrukt in
procenten van het kort vreemd vermogen. Een positief getal geeft aan dat tegenover
de direct opeisbare verplichtingen ten minste evenveel kortlopende activa staan.

 x  100%

1,1 

11,3% 

13,8% 

1,1 

12,1% 

 x  100% 12,7% 

De liquiditeit van een stichting wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de
vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden. Dit cijfer geeft aan in
welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan
zonder dat de continuïteit van de stichting in gevaar wordt gebracht. In het algemeen
wordt een norm van 1,5 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmede
rekening dient te worden gehouden. Voorbeelden zijn het exploitatieresultaat, de aard
van de activiteiten, de kwaliteit van de vlottende activa en de looptijd ten opzichte van
de looptijd van de kortlopende schulden en de seizoensinvloeden.
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

Kengetallen
(in euro's)

2018 2017

Jaarverslag Jaarverslag

Omloopsnelheid van het vermogen

baten
balanstotaal

Schematisch overzicht van het exploitatieresultaat 2018

(A) vermenigvuldigd met (B) vormt de rentabiliteit van het totale vermogen: 7,4% 

1,2 

De omloopsnelheid van het vermogen geeft aan hoeveel keer per jaar het vermogen
wordt omgezet, hetgeen invloed heeft op de hoogte van de baten -/- directe lasten.
Een lagere omloopsnelheid geeft aanleiding tot een hogere (noodzakelijke) baten -/-
directe lasten. De omloopsnelheid wordt berekend door de baten te relateren aan het
balanstotaal.

(A)

1,2 
De baten, ad € 116.910,
gedeeld door het totale
vermogen, ad € 95.125, is:

0,5 

(B)

6,0% 

de omloopsnelheid van het
vermogen:

Het exploitatieresultaat, ad 
€ 7.007, gedeeld door de
baten, ad € 116.910, is:

het resultaat in % van de
baten:
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Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2018 31 december 2017

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1

Overlopende activa 8.600 3.318 

8.600 3.318 

Liquide middelen 2 86.525 40.471 

95.125 43.789 

Balans per 31 december 2018
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Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2018 31 december 2017

Eigen vermogen 3

Stichtingskapitaal 11.501 4.937 

11.501 4.937 

4

Belastingen en sociale lasten 419 525 
Overige schulden 1.413 1.574 
Overlopende passiva 81.792 36.753 

83.624 38.852 

95.125 43.789 

Balans per 31 december 2018

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

(in euro's)

Toelichting 2018 2017

Baten 5 116.910 22.790 
Directe lasten 6 -85.357 895 

Baten -/- directe lasten 31.553 23.685 
Salarissen en sociale lasten 7 17.745 15.038 
Overige bedrijfskosten: 8

Overige personeelskosten 1.731 436 
Huisvestingskosten 1.200 1.190 
Administratie- en advieskosten 65 701 
Kantoorkosten 2.737 2.928 
Verkoopkosten 776 259 
Algemene kosten 292 386 

Som der exploitatielasten 24.546 20.938 

Exploitatieresultaat 7.007 2.747 

Rentelasten en soortgelijke kosten -443 -333 

Financiële baten en lasten 9 -443 -333 

Resultaat 6.564 2.414 

Staat van baten en lasten 2018 Staat van baten en lasten 2018
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting Light4Nations

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Drachten

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

62382446

Activiteiten

Vestigingsadres

Burgemeester Wuiteweg 62
9203 KM Drachten

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

De organisatie verricht met name activiteiten op het gebied van:
Religieuze organisaties

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Directe lasten

Salarissen en sociale lasten

Overige bedrijfskosten

Rentelasten en soortgelijke kosten

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen
alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens
zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen
voorzieningen voor incourante voorraden.

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

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.

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

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen
worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de operationele kasstroom.
Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de financieringskasstroom. Betaalde interest kan
ook onder de operationele kasstroom worden opgenomen.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de investeringskasstroom, voor
zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze
groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2018 31-12-2017

Overlopende activa 8.600 - 8.600 3.318 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten ILFEB - 1.568 
Vooruitbetaalde kosten ILMRT 5.720 1.750 
Vooruitbetaalde kosten ILAPR 2.880 - 

8.600 3.318 

2) Liquide middelen

Kas 263 213 
NL02INGB0006806280 86.262 38.975 
Molliepayments (giften via website) - 94 
Kruisposten - 1.189 

86.525 40.471 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2018 31-12-2017

Stichtingskapitaal 11.501 4.937 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 
op 01-01-2018

Opnames 
minus 

stortingen 2018

Beginkapitaal 
op 01-01-2018

Opnames 
minus 

stortingen 
2018

Resultaat over 
de periode 

2018

Eindkapitaal 
op 31-12-2018

Stichting Light4Nations 4.937 - 4.937 - 6.564 11.501 

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2018 31-12-2017

Belastingen en sociale lasten 419 525 
Overige schulden 1.413 1.574 
Overlopende passiva 81.792 36.753 

83.624 38.852 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing 419 525 

Overige schulden

Netto lonen 1.355 1.574 
Reservering vakantiegeld 58 - 

1.413 1.574 

De specificatie van het eigen vermogen is opgenomen in de nadere toelichting op de kapitaalrekeningen.
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Overlopende passiva 31-12-2018 31-12-2017

Vooruitontvangen reisbedragen ILMRT 38.059 24.890 
Vooruitontvangen reisbedragen ILAPR 31.796 600 
Vooruitontvangen reisbedragen ILFEB - 3.339 
Vooruitontvangen bedragen OETV - 2.404 
Rek.crt.fam.Tolsma 3.530 1.843 
Rek.crt. Onne de Vries 3.870 1.270 
Rek.crt. Jonanthan Detweiler 4.537 2.225 
Onbekende betalingen - 182 

81.792 36.753 
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

(in euro's)

2018 2017    
5) Baten

Verkopen reizen 80.904 - 
Verkopen reizen en overige baten 6.008 487 
Giften 29.998 22.303 

116.910 22.790 

6) Directe lasten

Kosten reizen 50.109 - 
Kosten reizen en overige lasten 30.689 -318 
Kosten reizen en overige lasten 4.559 -577 

85.357 -895 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Verkopen reizen

Verkopen reis Israël ILFEBR Lightforce 269 - 
Verkopen reis Israel ILMRT 44.234 - 
Verkopen extra ruimbagage ILMRT 700 - 
Verkopen bus naar Schiphol ILMRT 1.243 - 
Verkopen reis Israël ILAPR 525 - 
Verkopen ILSept 261 - 
Verkopen ILOKT 1.422 - 
Verkopen reis Israel ILOKT 525 - 
Verkopen reis Israël ILNOV 31.725 - 

80.904 - 

Verkopen reizen en overige baten

Verkopen extra ruimbagage ILNOV 406 - 
Verkopen transfer Schiphol ILNOV 328 - 
Verkopen kleding L4N 450 - 
Opbrengst Moederdag 3.195 487 
Opbrengst Familiedag 300 - 
Opbrengst Strandheem 140 - 
Opbrengsten kerstactie 1.189 - 

6.008 487 

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

(in euro's)

2018 2017

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Giften

Giften  L4N 20.279 22.303 
Giften L4N Lightforce 920 - 
Giften L4N bezoek Carlos en Jane 4.977 - 
Giften via incasso 1.288 - 
Gift voor Bijbels 20 - 
Giften via Website (Mollie Payments) 2.514 - 

29.998 22.303 

Kosten reizen

Inkopen vliegreis Israel ILMRT 36.413 - 
Inkopen hotel Israel ILMRT 10.227 - 
Onkosten ILMRT 1.586 - 
Taxi Waaksma ILMRT 1.150 - 
Inkopen reis Israel ILMRT 733 - 

50.109 - 

Kosten reizen en overige lasten

Inkopen reis ILMEI 100 - 
Inkopen reis Israel ILSept 1.129 - 
Inkopen reis Israel ILNov 25.957 - 
Reis- en verblijfskosten november 1.132 - 
Inkopen gebruik kerken 60 - 
Inkopen bloemenactie 1.210 - 
Inkopen familiedag 598 -318 
Inkopen Strandheem 35 - 
Inkopen Nieuwjaarreceptie 445 - 
Inkopen seizoenopening 23 - 

30.689 -318 
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

(in euro's)

2018 2017

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Kosten reizen en overige lasten

Inkopen kleding 450 - 
Afdracht giften Chaim Besheva 3.381 - 
Reis- en verblijfskosten april ISR 728 - 
Lady's project Israël - -500 
Lady's project NL - -2.303 
Conferentie Israël - 2.526 
Huwelijksweekend - -300 

4.559 -577 

7) Salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen 15.063 12.728 
Sociale lasten 2.682 2.310 

17.745 15.038 

Nadere specificatie van de lonen en salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen 15.005 12.728 
Reservering vakantiegeld 58 - 

15.063 12.728 

Sociale lasten

Sociale lasten 2.682 2.310 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1 (vorige periode: 1).
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

(in euro's)

2018 2017

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

8) Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 1.731 436 
Huisvestingskosten 1.200 1.190 
Administratie- en advieskosten 65 701 
Kantoorkosten 2.737 2.928 
Verkoopkosten 776 259 
Algemene kosten 292 386 

6.801 5.900 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten

Onbelaste onkostenvergoeding 1.224 - 
Scholings- en opleidingskosten - -190 
Verzuimverzekering 507 626 

1.731 436 

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed - -10 
Energiekosten 1.200 1.200 

1.200 1.190 

Administratie- en advieskosten

Administratiekosten 65 701 

Kantoorkosten

Kantine-kantoorkosten 395 916 
Porti, verzendkosten 14 - 
Drukwerk 719 1.919 
Kleine aanschaffingen, onderhoud inventaris 931 93 
Snelstart 136 - 
Kosten Website 542 - 

2.737 2.928 
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

(in euro's)

2018 2017

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Verkoopkosten

Relatiegeschenken/kosten 565 - 
Representatiekosten - 195 
Reis- en verblijfkosten - 34 
Reclamekosten 211 30 

776 259 

Algemene kosten

Verzekeringen 182 166 
Afrondingsverschillen 2 - 
L4N Studieboeken/trainingen 80 139 
Algemene kosten 28 81 

292 386 

9) Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten -443 -333 

Per saldo een last / last -443 -333 

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betalingsverkeer provisie 443 333 
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

(in euro's)

2018 2018

Operationele activiteiten

Resultaat 6.564 6.564 

Cashflow 6.564 6.564 

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva 44.772 44.772 
Mutatie vorderingen en overlopende activa -5.282 -5.282 

Mutatie vlottende middelen 39.490 39.490 

Kasstroom uit operationele activiteiten 46.054 46.054 

Mutatie liquide middelen 46.054 46.054 

Beginstand liquide middelen 40.471 40.471 

Eindstand liquide middelen 86.525 86.525 

Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht
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Stichting Light4Nations Stichting Light4Nations
gevestigd te Drachten gevestigd te Drachten

(in euro's)

2018 2017

Stichting Light4Nations

Stichtingskapitaal 4.937 2.523 
Oudedagsreserve - - 

Stand 1 januari 4.937 2.523 

Opnames en stortingen

Totaal opnames en stortingen - - 

Stand 31 december voor winstverdeling 4.937 2.523 

Resultaat 6.564 2.414 

Totaal aandeel in het resultaat 6.564 2.414 

Stand 31 december na winstverdeling 11.501 4.937 

Verdeeld als volgt:

Stichtingskapitaal 11.501 4.937 
Oudedagsreserve - - 

Specificatie kapitaalrekeningen Specificatie kapitaalrekeningen
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