Toelichting jaarcijfers 2018

Exploitatievergelijking: kosten
We sloten het jaar af met een batig saldo van € 1.856,84. En daar zijn we blij mee! Het gunstige
resultaat was met name te danken aan de gestegen inkomsten door giften. € 2.555,= meer dan in
2017. Een zeer betrokken donateur maakte met haar giften het verschil. Daarbij kwam ook dat de
medische kosten in 2018 meer dan € 2.000,= lager uitvielen dan in 2017. We hadden in 2017 en begin
2018 vier paarden die geëuthanaseerd moesten worden en de medische behandeling van twee van
die paarden, Bergerac en Ginger, kostte extra geld. Eén medische uitgave werd in 2018 niet gemaakt
die de kosten ook nog eens positief beïnvloed heeft: die van de behandeling van de gebitten van de
paarden. De elektrische vijl die onze dierenarts nodig heeft voor die behandeling moest eind 2018
gerepareerd worden, daarom konden de gebitten pas in 2019 gecontroleerd en behandeld worden.
De pensionkosten waren lager dan in 2017. Dat was te danken aan de partij stro die november 2017
was ingekocht voor een gunstige prijs (€ 125,= per 1.000 kg, exclusief BTW 6%) en waar we heel lang
mee toe konden. In totaal 13 ½ maand! In december 2018 is opnieuw stro aangeschaft, maar door de
droge zomer van 2018 is dit stro en duurder (€ 150,= per 1.000 kg, exclusief BTW 6%) en omdat het
minder ’geleden’ heeft (geen regen en wind) neemt het minder vocht op. De balen zijn losser van
structuur en wegen aanzienlijk minder per stuk. We zullen met deze partij veel korter toekunnen. Voor
2019 gaat tevens spelen de BTW verhoging van 6 naar 9% voor Subli, stro, maar ook voor kuil. De
post verzekering is eenmalig zo’n € 650,= hoger. Onder die post valt ook de rubriek ‘’diversen’’ en
daar zijn de kosten geboekt van de advertenties voor werving van nieuwe paardenverzorgers in 2018.
Ook de kosten van onderhoud stal zijn hoger. Naast de materialen die altijd nodig zijn voor
onderhoud van stallen, zoals hout en verf etc., viel in 2018 daar ook de pech onder met de reparatie
van de bevroren waterleiding ad
€ 850,= in de ’ijskoude poolnacht’ van 28 februari op 1 maart. Bij elektra/water is – na aftrek van de
opbrengst van onze teruglevering van elektriciteit via de zonnepanelen – het restant van de kosten
van ons verbruik aan water in de stallen geboekt. De opbrengst van de zonnepanelen dekt dus ook
een deel van de waterkosten. De zonnepanelen, duurzaam en milieuvriendelijk betekenen ook een
blijvende, flinke besparing op kosten, zoals te zien is bij de bedragen die we in 2016 en 2015 kwijt
waren!

baten
De donateursinkomsten zijn bijna gelijk gebleven. We kregen er nieuwe donateurs bij, maar er vielen
evenveel af. De laatste jaren – en dat is onvermijdelijk als een stichting langer bestaat - verliezen we
helaas ook door overlijden oudere, zeer trouwe donateurs. En dat is dubbelop verdrietig. De
opbrengst van acties betroffen de Young Leaders en standwerk bij Jumper en Stalinrichting De Boer.

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 2018 al is
geïncasseerd voor het premiejaar 2019 en de cheque van € 1.250,= van de Stichting DierenLot van
november 2018 die in januari 2019 werd overgemaakt.
Passiva:
Ons vermogen is gestegen met het batig saldo van 2018. De te betalen kosten ad € 138,54 zijn de
bankkosten vierde kwartaal 2018 die in januari 2019 zijn afgeschreven. Bij de post
bestemmingsreserves is de vrijval 2018 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. Op
de balans is de post ’Sparen aankoop weidegrond’ toegevoegd. In totaal stond daar 31-12-2018 €
7.000,= op van schenkingen die door dierenbeschermingsfondsen aan onze stichting zijn
overgemaakt voor dit doel. En die wij dus reserveren in onze boeken. Een bedrag aan schenkingen
van in totaal € 52.500,= is door andere dierenbeschermingsfondsen gereserveerd in hun boeken als
’geoormerkt budget spaarplan weidegrond’. Dat bedrag blijft bij die fondsen in kas tot we de aankoop
kunnen doen. Per eind december 2018 is dus in totaal € 59.500,= gespaard voor de aankoop. Onze
financieel adviseur, Jan Roorda, zorgde weer voor de zeer snelle en goede opstelling van de cijfers.
Hierbij veel dank voor zijn werk.

