
Stichting Lydia 
Balans per 31 december 
 31 december 2018 ACTIVA

% 
31 december 2017 

% € € 

Financiële vaste activa

  

Langlopende vorderingen

Lening u/g 9.000,00 10.000,00 

9.000,00 10.000,00 

  

Liquide middelen 

  

Fortis bank

Triodos Bank 73.428,95 79.455,02 

73.428,95 79.455,02 

  

Totale activa 82.428,95 89.455,02 

  



Stichting Lydia

31 december 2018 PASSIVA
% 

31 december 2017 
% € € 

Vrij besteedbaar eigen vermogen 

  

Overige reserve

Algemene reserve 82.428,95 89.455,02 

82.428,95 89.455,02 

  

Totale passiva 82.428,95 89.455,02 

  



Stichting Lydia

2018 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
% 

2017 
% € € 

Baten 

  

Overige omzet 

Ontvangen bijdragen 35.000,00 35.000,00 

Som der bedrijfsopbrengsten 35.000,00 0,0 35.000,00 0,0 

  

Bestedingen 

Bestedingen 42.135,90 42.610,45 

Kostprijs van de omzet 42.135,90 0,0 42.610,45 0,0 

  

Brutomarge -7.135,90 0,0 -7.610,45 0,0 

  

Kantoorkosten 

Internetkosten 69,70 69,70 

  

Algemene kosten 

Bankkosten 105,47 103,01 

Som der bedrijfslasten 175,17 0,0 172,71 0,0 

  

Bedrijfsresultaat -7.311,07 0,0 -7.783,16 0,0 

  



Stichting Lydia

2018 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
% 

2017 
% € € 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Ontvangen rente lening u/g 285,00 150,00 

Financiële baten en lasten 285,00 0,0 150,00 0,0 

  

Resultaat voor belastingen -7.026,07 0,0 -7.633,16 0,0 

  

Resultaat na belastingen -7.026,07 0,0 -7.633,16 0,0 

  

-7.026,07 0,0 -7.633,16 0,0 GENERAAL TOTAAL



Stichting Lydia 

 
Grondslagen 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgende de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving. 
 
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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 
 
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. 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Financiële vaste activa 
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
 
Grondslagen voor resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen. 
 
Baten 
De baten worden gevormd uit de ontvangen bijdragen, giften en rente. 
 
Financiële baten en lasten 
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 
en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
 


