Toelichting jaarcijfers 2016: Exploitatierekening en balans

We sloten 2016 af met een positief resultaat. Gelukkig! Hierbij een toelichting op de posten in de
exploitatierekening, met name die bedragen die afwijken van vorig jaar:
Kosten
Medische kosten. Voor het derde jaar op rij zijn de medische kosten gedaald. En betaalt de
investering in goede stallen, goed strooisel en prima voeding zich terug in de gezondheid en het
welzijn van onze paarden. We hopen ook komende jaren rond de € 2.200,= per jaar uit te komen. Er
blijven altijd kwalen en kwaaltjes, zoals de hardnekkig mok die Tarzan had, die extra geld kosten
naast de vaste jaarlijkse kosten van behandeling van gebitten, de entingen en de wormkuren.
Ook de pensionkosten daalden. En een flink stuk ook! Bijna € 1.750,=. Dat is te danken aan de
overschakeling van gehakseld koolzaadstro naar het gesneden koolzaadstro. In kwaliteit nergens een
teruggang, integendeel, maar wel aanzienlijk goedkoper. In 2015 is een grote partij van meer dan
16.000 kg ingekocht waarmee we ook in 2016 lang toekonden. Voor 2017 zullen we wat duurder uit
zijn, want in maart moet opnieuw zo’n grote voorraad worden ingekocht en drukken de kosten op heel
2017. Onder de pensionkosten vallen de kosten van het gesneden koolzaadstro, kuil, het speciale
oude paardenvoer, de Subli Seniores, het gehakselde gedroogde gras voor Ginger en de beloning
van onze vaste verzorgers, Bennie Wanrooij en Karin Engelman.
De promotiekosten zijn licht gestegen. Dit betreft een advertentie voor onze stichting in Fikkert’s
Jaarboek, een naslagwerk voor notarissen. Die advertentie is bedoeld om onze stichting onder de
aandacht te brengen bij mensen die in hun testament een goed doel willen opnemen.
De kosten Onderhoud Stal ad € 12.675,12 betroffen: de aanschaf van een eigen kiepkar ad € 2.900,=
voor afvoer van de paardenmest, € 3.461,= voor de vervanging van de ondeugdelijke rails van de
grote schuifdeuren van de twee staldelen en kunststof omheining van de paddock. € 750,= is
aanvullend besteed aan de z.g. schuifpoorten voor die omheining. € 3.150,= is uitgegeven aan de
renovatie van de betonnen oprit naar onze locatie. En € 500,= voor de materiaalkosten (reparatie
betonmortel en grind) voor de vernieuwing van het betonnen pad naast de loods. Daarnaast waren er
de kosten van aanschaf van stal materiaal (kruiwagen en huishoudtrap), plus reparaties en kleine
vernieuwingen in de stallen (bijvoorbeeld grote hoeksteunen voor versteviging van de stalwanden) en
loods die door vrijwilliger Wim Meijer worden uitgevoerd. En er waren extra kosten zoals de reparatie
van de geleende kiepkar ad € 516,11. Plus meerkosten van de reparatie van de schuifdeuren € 341,=.
Niet in de exploitatie opgenomen - omdat de rekening rechtstreeks is voldaan aan de leverancier door
de Stichting Nijdier die het geld schonk - zijn de kosten van de zonnepanelen die in juni 2016 op het

dak van de loods zijn geplaatst ad € 5.240,=. In de exploitatie 2016 is nog niet het effect te zien van de
kostenbesparing door zonnepanelen op elektra. Die komen we tegen in de exploitatierekening 2017,
volgend jaar dus, want de jaarafrekening voor onze stichting volgt in juni dit jaar.
Baten
De ‘gewone’ giften, dus van particulieren en van de schenkingsakten van onze bestuursleden waren
zo’n € 1.800,= minder dan in 2015. Ieder jaar wisselt deze post, afhankelijk van wie een extra bijdrage
wil overmaken.
De ‘giften land en stal’ zijn de schenkingen van de dierenbeschermingsfondsen, waarvan de
verantwoording voor de uitgaven hierboven staat bij kosten Onderhoud Stal. Ook hier is dus niet
opgenomen de schenking voor de installatie van de zonnepanelen. Bijdrage aflossing lening. Met de
schenking van de € 8.000,= is gelukkig het restant van de lening van de landelijke Dierenbescherming
afgelost voor de aankoop van stallen en land, een lening die in totaal in 2010 € 30.000,= bedroeg.
Deze schenking beïnvloedt de exploitatie in zeer positieve zin. Op de balans 2016 is te zien dat de
lening na de aflossing op € 0,0 staat! De post Donateurs betreft alle bijdragen van de donateurs en tot
onze grote vreugde dekt de opbrengst van € 18.550,= de pensionkosten ad € 18.414,99. Voor het
eerst in jaren is bereikt wat we zo graag willen! Het aantal donateurs in 2016 was, gerekend in € 2,50
per maand: 618.Rente op de spaarrekening van onze pensionado’s is er helaas door de lage
rentestanden niet meer… De opbrengst van acties ad € 1.890,= betrof het geweldige optreden van
Esther Liano, onze ambassadrice. Vooral uit acties hopen we ieder jaar het grootste deel van de
dierenartskosten te bekostigen en in 2016 is dat bijna helemaal met die actie gelukt.
Balans
Op de bankrekening stond 31-12-2016 € 12.921,21, meer dus dan vorig jaar en zonder dat er, zoals
toen, een bedrag van € 1.600,= nog besteed moest worden (aan de koop van de kiepkar).
Op land wordt niet afgeschreven, dat houdt dus een constante waarde. Op de post Stal vindt jaarlijks
de afschrijving plaats (in 20 jaar af te schrijven) en hetzelfde geldt voor de posten Inrichtingskosten
stal en Damwand/Ramen (afschrijving in 10 jaar). Het te vorderen bedrag ad € 305,= betreft de
opstal/inboedel en voorraad verzekering plus de verzekering van de kiepkar. Univé int de premie voor
2016 in december 2015. Ons vermogen is dank zij het gunstige resultaat gestegen tot € 18.240,07. En
–hoera!- de lening staat op 0!
De te betalen kosten ad € 958,00 zijn de beloning van onze paardenverzorgers Bennie Wanrooij en
e
Karin Engelman voor de maand december 2016 en de bankkosten 4 kwartaal 2016. Beide posten zijn
niet in december maar begin januari 2017 betaald. Op de bestemmingsreserves is in mindering
gebracht de vrijval 2016 van alle schenkingen voor aankoop loods en weiland in 2010. Ter
verduidelijking: de bestemmingsreserves betreffen het totale bedrag waarvoor loods en weiland in
2010 zijn gekocht. Dat bedrag is dus al in 2010 uitgegeven, maar jaarlijks wordt een percentage van
dat bedrag afgeschreven op de balans. De ‘vrijval’ is dus die afschrijving.

