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Jaarrekening 

 

Balans per 31 december  

(na winstverdeling) 

 

ACTIVA      2018  2017 

Vlottende activa 

Vorderingen      12.579         0 

 

Liquide middelen       8.246 18.784 

       -------- ------- 

       20.825 18.784 

       ==== ==== 

 

PASSIVA 

Stichtingsvermogen 

Overige reserve          616    -182 

 

Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende  passiva 20.209  18.966  

       --------  ------ 

       20.825 18.784 

       ==== ==== 
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Staat van Baten en Lasten 

 

BATEN      2018  2017 

 

Baten uit eigen fondsenwerving    186.832  243.377 

        

 

LASTEN 

Kosten beheer en administratie      13.509     8.096 

Kosten eigen fondsenwerving             6.056 

Kosten besteed aan doelstellingen   172.525 229.530 

       -------- --------- 

        186.034 243.682 

 

SALDO BATEN EN LASTEN          798      -305 

Onttrekking aan overige reserve        -798       305  

        --------- --------- 

NETTO RESULTAAT               0           0 

        ===== =====   
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 

Algemene toelichting 

 

Stichting Eye for Others, feitelijk gevestigd op Kervelstraat 25, 7322PV te 

Apeldoorn, is statutair gevestigd in Amersfoort en is ingeschreven bij het 

handelsregister onder nummer 32119814. 

 

De activiteiten van de Stichting Eye for Others bestaan voornamelijk uit het 

bieden van financiële en materiële zorg voor: 

- kinderen met HIV/Aids en weeskinderen; 

- mishandelde en/of misbruikte personen;  

- (ongewenst) zwangere vrouwen;  

- ontheemden en daklozen;  

- de allerarmsten in de samenleving. 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van 

fondsen en zaken, voedselverstrekking aan de allerarmsten, advisering en 

ondersteuning om abortus bij zwangere vrouwen te voorkomen, ontwikkelen van 

trainings- en scholingsprogramma's voor kansarmen, verzorgenden van 

huisvesting en opvang van daklozen. 

 

Algemene grondslagen voor verslaglegging 

De activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 

verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

 

Grondslagen voor de balans 

Vlottende activa: worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële 

waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de 

vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 

betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante 

waarde van de verwachte ontvangsten en worden op basis van de effectieve 

rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering. 

 

Kortlopende schulden: worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 

waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
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geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met 

agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale 

waarde. 

Grondslag voor de 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.   


