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(x€ 1)

Toelichting
Baten

7

2020
1.063.390

Baten -/- directe lasten
Overige bedrijfsopbrengsten

8

Baten -/- directe lasten
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfskosten:
Huisvestingskosten
Administratie- en advieskosten
Kantoorkosten
Toegekende giften
Verkoopkosten
Algemene kosten

9
10

Resultaat

1.063.390

1.096.986

562.643

-

1.626.033

1.096.986
465.092

278.260
18.664
6.391
337.626
460
-/-5

314.910
26.160
5.054
323.000
2.379
-/-49.002

Exploitatieresultaat

Financiële baten en lasten

1.096.986

469.174

Som der exploitatielasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Opbrengsten vorderingen en effecten

2019

1.110.570

1.087.593

515.463

9.393

-/-1.382
132.843
11

-/-483
229.226
131.461

228.743

646.924

238.136

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Informatie over de rechtspersoon
Activiteiten
De organisatie heeft als SBI-code 68204 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
het bevorderen in Nederland en elders van de zorg voor visueel gehandicapten, in het bijzonder in het te Wolfheze
geëxploiteerde tehuis 'Het Schild'. Ook behoren de ontwikkeling en verbetering van de verzorging en rehabilitatie van
visueel gehandicapten, de opleiding ten dienste van deze zorg, het onderzoek op het gebied van blindheid en
slechtziendheid en het verstrekken van financiële ondersteuning hiervan, tot de doelstelling van de stichting.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
Algemeen
In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
Materiële vaste activa
Terreinen
De terreinen en gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. Op terreinen en gronden vindt geen afschrijving
plaats.
Huize Het Schild
De gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Overige onroerende zaken
De overige onroerende zaken worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende
afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Vorderingen en overlopende activa
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.
Effecten
Waardering van de effecten vindt plaats tegen beurswaarde per balansdatum. Omrekening van in vreemde valuta
noterende stukken geschiedt tegen de geldende dagkoers ultimo boekjaar.
Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen worden direct in het eigen vermogen verwerkt, waarbij de
gerealiseerde koersverschillen worden verwerkt in de algemene reserve en de ongerealiseerde koersverschillen in de
reserve gerealiseerde koersverschillen.
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Liquide middelen
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.
Reserves
Reserve ongerealiseerde koersverschillen
Ongerealiseerde koerswinsten en -verliezen worden rechtstreeks ten gunste c.q. ten laste van de reserve
ongerealiseerde koersverschillen geboekt.
Overige reserve
Het resultaat over het boekjaar wordt middels de resultaatbestemming aan de overige reserve toegevoegd c.q.
onttrokken. Daarnaast worden gerealiseerde koersresultaten op de effectenportefeuille rechtstreeks in de overige
reserve geboekt.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
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.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
Onder de baten vallen de huuropbrengsten en ontvangen giften, legaten en nalatenschappen. De giften e.d. worden in
de staat van baten en lasten verwerkt op het moment van ontvangst.
Overige bedrijfsopbrengsten
Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden die opbrengsten verantwoord, die niet voortkomen uit de gebruikelijke
levering van goederen en diensten.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke
zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.
(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Overzicht van bestedingen in het kader van de doelstelling, zijnde het budget 2020 voor
formele giften:
Giften aan Zorgcentrum Het Schild

€

218.000

Giften aan anderen instellingen

€

119.772 +

€

337.772

Zorgcentrum Het Schild

€

218.000

Light for the World (SeeYou)

€

20.000

Stichting Steunfonds Uitzicht

€

42.222

Stichting Onderwijs voor Gambia

€

1.000

Eye Care Foundation

€

20.505

Stichting Leer Anderen Helpen

€

10.200

Eye for Zambia

€

25.699 +

Toegezegde giften 2020

€

337.626

