Toelichting jaarcijfers 2017

Exploitatievergelijking: kosten
We sloten 2017 af met – helaas – een verlies van € 2.876,64. Voor dat verlies zijn er twee duidelijke
oorzaken aan te wijzen. Allereerst de extreem hoge post medische kosten. We verloren vorig jaar tot
ons verdriet drie pensioenpaarden. En de ziektekosten van twee paarden waren hoog. Die van
Bergerac die maar viereneenhalve maand bij ons was en de kosten voor Ginger’s behandeling. Plus
er moest drie maal geëuthanaseerd worden. Ieder jaar zijn er overigens standaard de kosten voor
gebitsbehandeling (onder verdoving) van de paarden, inentingen en eenmaal per jaar een wormkuur.
We werken met mestproeven, die wijzen altijd uit dat de wormbesmetting onder het minimumniveau
zit. Maar zekerheidshalve krijgen de paarden wel ieder jaar een wormkuur tegen de rode bloedworm.
Die is moeilijker op te sporen via de microscoop. De medische kosten waren € 3.765,30. Een
vermeerdering van € 1.500,= t.o.v. 2016. Wij hopen van harte dat 2018 – qua gezondheid van de
paarden en qua medische kosten – een minder verdrietig jaar zal zijn. De tweede oorzaak is
boekhoudkundig van aard: we hebben in 2017 twee maal een grote voorraad stro moeten bestellen. In
maart 2017 - toen nog gesneden koolzaadstro - en begin november 2017. In totaal was daar €
4.800,= mee gemoeid. Echter, met de tweede bestelling van bijna 20.000 kg gesneden tarwestro
kunnen we vermoedelijk tot eind 2018 toe. In feite moet dus van de post pensionkosten een bedrag
van € 2.300,= worden afgetrokken als voorraad voor 2018. De pensionkosten komen dan ongeveer
even hoog uit als in 2016. We kozen voor tarwestro omdat de kosten per ton (1.000 kg) gesneden
koolzaadstro waren gestegen tot € 155,= excl. 6% BTW en men bovendien niet kon garanderen dat
het een ’schone’ partij (zonder veel vuil en stof) zou zijn. Gesneden tarwestro kostte in november 2017
€ 125,= excl. BTW per ton. Het blijkt dat het tarwestro, dat iets meer volume heeft dan het
koolzaadstro, ook heel goed vocht opneemt plus dat we met een baal die zo’n 450 kg weegt 10 dagen
i.p.v. een week op kunnen strooien. Zowel in kosten als in verbruik is het gesneden tarwestro dus
voordeliger dan het koolzaadstro. Zonder dat we concessies hoeven te doen aan de kwaliteit van het
dikke strobed in de stallen van onze pensionado’s. Onder pensionkosten vallen overigens: stro, kuil,
het speciale oude paardenvoer Subli en de beloning van onze vaste paardenverzorgers Karin en
Bennie Wanrooij.
De post verzorging paarden is (eenmalig) hoger dan in 2016 omdat bij deze post de uitgaaf voor de
aanschaf van een degelijk scheerapparaat ad € 495,= is geboekt. Stichting DierenLot deed de gift
daarvoor. Die is geboekt bij de Baten onder ‘giften Land en Stal’. Onder de post ‘verzorging paarden’

vallen uitgaven als de overschrijving van paardenpaspoorten van pensionado’s die bij nieuw bij ons
komen, de aanschaf van een nieuwe voerbak als er een kapot is gegaan en bijvoorbeeld likstenen.
De post kosten onderhoud stal had in 2017 als grootste uitgaven: de naamborden bij de ingang van
onze oprit ad € 223,=. De gift daarvoor is gedaan door Stichting DierenLot en geboekt bij de Baten
‘giften Land en Stal’. Het laten uitfreesen van een z.g. ‘giergeul’ in de betonnen oploop naar de
paddock i.v.m. de dwars door het beton opkomende gier van de lekkende mestplaat van onze boze
buurman…(kosten € 530,=).Die geul was noodzakelijk om schade aan de vloer van onze stallen te
voorkomen. De buurman is inmiddels aangepakt door het Waterschap en de Friese provinciale
milieudienst Fumo. Kortom: van die mestplaat krijgen we geen last meer. Verdere kosten werden
gemaakt voor vervanging van verrotte palen van het schuifhek (net als in de wei van een helaas in
2013 geleverde ondeugdelijke partij weidepalen), schroeven en hout voor de afwerking van een wand
in de opslagruimte, etc. De post elektra/water die tussen haakjes genoemd wordt is – hoera! – een
aftrekpost. In 2017 kregen we van Nuon maar liefst € 555,= terug aan betaalde energiekosten van juni
2016 tot juni 2017. Dankzij de zonnepanelen. Die teruggave dekte ook onze uitgaven voor water in
2017. In 2018 gaan we er van uit ieder geval voor elektra quitte te spelen.
baten
De post giften is lager dan in 2016. Toen is de schenking van € 8.000,= van de Stichting Nijdier voor
de laatste aflossing van onze lening bij de Dierenbescherming geboekt onder deze post. De giften
land en stal betroffen de bij de exploitatiekosten al genoemde gift voor naamborden en
scheerapparaat. Helaas is het verlies aan donateurs te zien in de € 18.122,45. een verschil van meer
dan € 400,= t.o.v. 2016. De opbrengst van acties, stand en open dagen waren de actie ‘Taart voor een
paard’ en de loterij tijdens de Open Dag van Stal Sibma voor het pensioen van Rianne en No Limit.
Balans: Activa
Bij de post stal is de jaarlijkse afschrijving opgevoerd. Het te vorderen bedrag betreft de opstal- en
inboedelverzekering van onze loods die door verzekeringsmaatschappij Univé in december 2017 al is
geïncasseerd voor het premiejaar 2018.
Passiva:
Ons vermogen is gedaald met het exploitatieverlies van 2017. De te betalen kosten zijn de beloning
van Karin en Bennie Wanrooij over december 2017 die in januari 2018 van onze bankrekening zijn
afgeschreven plus de bankkosten over het vierde kwartaal 2017 die eveneens in januari 2018 zijn
betaald. Beide posten horen dus nog in de jaarcijfers van 2017 thuis. Bij de post
bestemmingsreserves is de vrijval 2017 in mindering gebracht van alle schenkingen die in 2010 zijn
gedaan voor aankoop van stallen en land. De bestemmingsreserves betreffen het totale bedrag
waarvoor stallen en land destijds zijn gekocht. Dat bedrag is dus in 2010 al uitgegeven, maar jaarlijks
wordt een percentage van dat bedrag afgeschreven op de balans. Die afschrijving heet de vrijval. Als
laatste post is er het spaarbedrag aankoop weidegrond. Dit zijn de schenkingen van Stichting Natuur,
Mens en Dier en de Stichting van der Voort van Zijp plus nog een gift die overgemaakt zijn naar de
rekening van onze stichting. Daarbij komt nog het spaarbedrag dat in 2017 is opgebouwd bij de
fondsen die ons verder steunen in het plan. Daar staat in totaal € 44.000,= op hun eigen rekeningen
met de vermelding ‘geoormerkt budget schenking spaarplan weidegrond’. Onze financieel adviseur,
Jan Roorda, zorgde weer voor de zeer snelle en goede opstelling van de cijfers. Hierbij veel dank voor
zijn werk.

