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ACCOUNTANTSRAPPORT
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Ons kenmerk : 8006352_121
Contactpersoon : H.J.B. Weinans

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij in concept verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 1.301.153 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat na belastingen
van € 21.785, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 27 van dit rapport.

2                Ontbreken van de verklaring

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij
nog geen verklaring verstrekken.

3                Algemeen

3.1                Bestuur

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2021 is als volgt:

de heer A.A. Bus, Voorzitter
mevrouw A.H. Brinkman, Vicevoorzitter  
de heer A. Meijerink, Penningmeester
de heer A. Smit
mevrouw W.P. Beekman-Geerligs
mevrouw H.J. Gorter-Leusink, Secretaris
de heer C. Hardam

3.2                Oprichting besloten vennootschap

Bij notariële akte d.d. 2 september 1993 verleden voor notaris mr. D. Klein te Zwolle is opgericht de Stichting
Zwols Dierenasiel. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico
van de stichting.
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Saldo van baten en lasten boekjaar

Vergelijkend overzicht

Het resultaat na belastingen over 2021 bedraagt  € 21.785 tegenover  € 62.240 over 2020. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020

€

Verschil
realisatie-
begroting

2021

€

Baten

Subsidies 408.664 406.500 400.282 2.164
Asielbijdrage 219.396 82.500 142.525 136.896

Som van de geworven baten 628.060 489.000 542.807 139.060
Giften/Donaties 55.775 12.000 46.364 43.775

Som der baten 683.835 501.000 589.171 182.835

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Lonen en salarissen 248.750 200.000 196.409 48.750
Sociale lasten 59.034 50.000 52.444 9.034
Pensioenlasten 25.382 20.000 27.663 5.382
Overige personeelslasten 31.469 10.500 12.034 20.969
Afschrijvingen materiële vaste activa 53.510 42.500 44.178 11.010
Huisvestingslasten 47.807 45.850 32.010 1.957
Lasten machines en inventaris 650 2.500 1.287 -1.850
Kantoorlasten 7.380 6.750 13.666 630
Verkooplasten 2.033 - 374 2.033
Algemene lasten 33.141 26.750 31.018 6.391
Dierenlasten 125.466 62.250 87.408 63.216

Som der lasten 634.622 467.100 498.491 167.522

Resultaat 49.213 33.900 90.680 15.313

Financiële baten en lasten -27.428 -27.750 -28.440 322

Saldo na belastingen 21.785 6.150 62.240 15.635

Countus accountants + adviseurs 
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5                Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balans:

€

31-12-2021 

% €

31-12-2020

%

Verschil

€

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 917.867 70,5 944.871 73,6 -27.004

Vlottende activa

Vorderingen 66.494 5,1 45.131 3,5 21.363
Liquide middelen 316.792 24,4 293.550 22,9 23.242

383.286 29,5 338.681 26,4 44.605

1.301.153 100,0 1.283.552 100,0 17.601

Passiva

Eigen vermogen 459.971 35,4 438.186 34,1 21.785

Investeringsbijdragen 175.673 13,5 183.728 14,3 -8.055
Langlopende schulden 498.317 38,3 531.538 41,4 -33.221
Kortlopende schulden 167.192 12,8 130.100 10,2 37.092

1.301.153 100,0 1.283.552 100,0 17.601

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021 

€ €

31-12-2020

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 459.971 438.186
Investeringsbijdragen 175.673 183.728
Langlopende schulden 498.317 531.538

1.133.961 1.153.452

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 917.867 944.871

Werkkapitaal 216.094 208.581

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 66.494 45.131
Liquide middelen 316.792 293.550

383.286 338.681

Af: kortlopende schulden 167.192 130.100

transporteren 216.094 208.581

Countus accountants + adviseurs 
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31-12-2021 

€ €

31-12-2020

€ €

Transport 216.094 208.581

Werkkapitaal 216.094 208.581

Countus accountants + adviseurs 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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6                Fiscale positie

6.1                Algemeen

De stichting heeft geen winstoogmerk en is derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Countus accountants + adviseurs 
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JAARREKENING



1                Balans per 31 december 2021
(na verwerking van het resultaat)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 881.039 928.596
Inventaris 36.828 16.275

917.867 944.871

 917.867 944.871

Vlottende activa

Vorderingen 66.494 45.131
Liquide middelen 316.792 293.550

 383.286 338.681

 1.301.153 1.283.552

Stichting Zwols Dierenasiel te Zwolle
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Stichtingskapitaal 13.965 13.965
Personeelsrisicoreserve 33.500 33.500
Reserve weerstandsvermogen 28.775 28.775
Te bestemmen legaten 217.763 217.763
Overige reserves 165.968 144.183

459.971 438.186

Investeringsbijdragen 175.673 183.728

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 498.317 531.538

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 33.221 33.221
Crediteuren 27.520 30.398
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 38.188 15.430
Overlopende passiva 68.263 51.051

167.192 130.100

 1.301.153 1.283.552

Stichting Zwols Dierenasiel te Zwolle
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2                Staat van baten en lasten over 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Subsidies 408.664 400.282
Asielbijdrage 219.396 142.525

Som van de geworven baten 628.060 542.807
Giften/Donaties 55.775 46.364

Som der baten 683.835 589.171

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Lonen en salarissen 248.750 196.409
Sociale lasten 59.034 52.444
Pensioenlasten 25.382 27.663
Overige personeelslasten 31.469 12.034
Afschrijvingen 53.510 44.178
Huisvestingslasten 47.807 32.010
Lasten machines en inventaris 650 1.287
Kantoorlasten 7.380 13.666
Verkooplasten 2.033 374
Algemene lasten 33.141 31.018
Dierenlasten 125.466 87.408

634.622 498.491

Saldo voor financiële baten en lasten 49.213 90.680
Rentelasten en soortgelijke lasten -27.428 -28.440

Saldo na belastingen 21.785 62.240

Stichting Zwols Dierenasiel te Zwolle
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3                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Zwols Dierenasiel (geregistreerd onder KvK-nummer 41024911), statutair gevestigd
te Zwolle, bestaat voornamelijk uit:
- De exploitatie van een dierenasiel in de gemeente Zwolle voor de opvang van huisdieren, in het bijzonder van
zwerfdieren en van door eigenaren of verzorgers (tijdelijk) in verzorging afgestane dieren, een en ander voor
zover toepasselijk overeenkomstig de doelstellingen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Dieren, en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.
- De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het scheppen en in stand houden van
voorzieningen die aan de eisen van de tijd voldoen.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de Stichting gekozen en beschreven
grondslagen, zoals hieronder opgenomen. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De
waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die
op balansdatum worden verwacht. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De kosten van groot onderhoud worden verwerkt volgens de componentenbenadering. Dit houdt in dat het
materieel vast actief bij de eerste verwerking in de balans opgesplitst wordt in twee of meer componenten, ieder
met een eigen economische levensduur en dus afschrijvingstermijn. Bij de uitvoering van het groot onderhoud
worden de kosten, indien aan de activeringscriteria is voldaan, opnieuw geactiveerd, waarna wordt afgeschreven
over de geschatte termijn waarvoor het onderhoud is gepleegd. Alle overige onderhoudskosten worden direct in
de staat van baten en lasten verwerkt.

Stichting Zwols Dierenasiel te Zwolle
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Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk
gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is
gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan is dit deel verantwoord als
vastgelegd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door
derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds
vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden
vermeld. Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is
aangebracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve 
(en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere
bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 

Investeringsbijdragen

Investeringsbijdragen betreffen geoormerkte ontvangsten van derden en door het bestuur bestemde legaten, die
horen bij een materieel vast actief. Deze investeringsbijdragen worden tijdsevenredig over de geschatte
economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als
interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Stichting Zwols Dierenasiel te Zwolle
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidie en overige baten en
alle aan het jaar toe te rekenen lasten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de
hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Bijzondere baten uit hoofde van giften e.d. worden verantwoord in het jaar waarop ze zijn ontvangen.

Alle ontvangen giften, donaties en legaten, met uitzondering van ontvangsten met het karakter van een
geoormerkte investeringsbijdrage, worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Via de
resultaatsbestemming wordt een bestemmingsreserve of bestemmingsfonds gevormd, indien hiertoe door het
bestuur wordt besloten. Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden
eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord. 

Subsidies, giften en overige ontvangsten in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden
gepassiveerd als investeringsbijdrage. Door het bestuur bestemde legaten voor aanschaf van (materiële) vaste
activa worden rechtstreeks onttrokken aan het bestemmingsreserve en eveneens gepassiveerd als
investeringsbijdragen.

Personeelsbeloningen

Algemeen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva.

Stichting Zwols Dierenasiel te Zwolle
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4                Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen en
-terreinen

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2021 928.596 16.275 944.871
Investeringen 7.050 27.511 34.561
Afschrijvingen -54.607 -6.958 -61.565

Boekwaarde per 31 december 2021 881.039 36.828 917.867

Aanschaffingswaarde 1.702.126 87.127 1.789.253
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -821.087 -50.299 -871.386

Boekwaarde per 31 december 2021 881.039 36.828 917.867

Afschrijvingspercentages
%

Gebouwen en -terreinen  0-3
Inventaris  20

Voor de zekerheden die rusten op de materiële vaste activa wordt verwezen naar de toelichting op de
langlopende schulden.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Debiteuren

Debiteuren 39.515 3.456
Voorziening dubieuze debiteuren -2.875 -

36.640 3.456

Voor eventuele oninbaarheid is een voorziening getroffen.

Stichting Zwols Dierenasiel te Zwolle
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Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige vorderingen

Te ontvangen bedragen 14.708 16.102

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 15.146 25.573

Liquide middelen

ING Rekening-courant 115.099 90.341
ING Spaarrekening 431 431
ING Kwartaalrekening 200.321 200.532
Kas 795 1.873
Gelden onderweg 146 373

316.792 293.550

Stichting Zwols Dierenasiel te Zwolle
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PASSIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Reserves en fondsen

Stichtingskapitaal 13.965 13.965
Personeelsrisicoreserve 33.500 33.500
Reserve weerstandsvermogen 28.775 28.775
Te bestemmen legaten 217.763 217.763
Overige reserves 165.968 144.183

459.971 438.186

Stichtingskapitaal

Stichtingskapitaal 13.965 13.965

2021

€

2020

€

Personeelsrisicoreserve

Stand per 1 januari 33.500 38.500
Resultaatbestemming - -5.000

Stand per 31 december 33.500 33.500

Deze reserve is bedoeld om zes weken ziekteverzuim alsmede stijgende premie ZKV door ziekte en daarbij
horende extra ARBO kosten op te kunnen vangen.

Reserve weerstandsvermogen

Stand per 1 januari 28.775 28.775

Stand per 31 december 28.775 28.775

Het weerstandsvermogen is bedoeld als vaste kern voor onverwachte risico's, een gezonde financiële
huishouding richting subsidiegevers, donateurs en externe financiers, mede in verband met de te verwachten
verminderde subsidie in de komende jaren.

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Te bestemmen legaten

Te bestemmen legaten 217.763 217.763

Stichting Zwols Dierenasiel te Zwolle
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2021

€

2020

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 144.183 76.943

144.183 76.943
Resultaatbestemming 21.785 67.240

Stand per 31 december 165.968 144.183

Deze overige reserve is te besteden in de toekomst en is bedoeld voor uitbreiding van de huisvesting. 

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Investeringsbijdragen

Investeringsbijdragen bedrijfsgebouwen- en terreinen 160.804 168.859
Bestemde legaten 14.869 14.869

175.673 183.728

2021

€

2020

€

Investeringsbijdragen bedrijfsgebouwen- en terreinen

Stand per 1 januari 168.859 176.199
Dotatie - 621
Onttrekking -8.055 -7.961

Langlopend deel per 31 december 160.804 168.859

De investeringsbijdragen vallen vrij op basis van de verwachte levensduur, evenredig met de afschrijvingen van
de bedrijfsgebouwen.

Bestemde legaten

Stand per 1 januari 14.869 15.350
Onttrekking - -481

Langlopend deel per 31 december 14.869 14.869

Dit betreft bestemde legaten die zijn toegekend aan investeringen. De bestemde legaten vallen vrij op basis van
de verwachte levensduur, evenredig met de afschrijvingen van de bedrijfsgebouwen.

Stichting Zwols Dierenasiel te Zwolle
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Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Leningen o/g

Lening o/g BNG I 323.319 344.873
Lening o/g BNG II 174.998 186.665

498.317 531.538

2021

€

2020

€

Lening o/g BNG I

Stand per 1 januari 366.427 387.982
Aflossing -21.554 -21.555

Stand per 31 december 344.873 366.427
Aflossingsverplichting komend boekjaar -21.554 -21.554

Langlopend deel per 31 december 323.319 344.873

Deze lening is verstrekt in 1996 met als oorspronkelijke hoofdsom € 862.182 ter financiering van investeringen. 
De lening is verstrekt onder garantiestelling van de gemeente Zwolle, waartoe een hypotheek ten gunste van de
gemeente is gevestigd ad € 1.302.349 op het onroerend goed aan de Graham Bellstraat 2 te Zwolle. 
Aflossing vindt plaats over een periode van 40 jaar. De aflossing bedraagt € 21.554 per jaar.
Het rentepercentage van deze lening bedraagt per einde boekjaar 4,92% vast tot en met 2036. 
Van het restant van deze lening per 31 december 2021 heeft een bedrag van € 237.106 een looptijd van langer
dan vijf jaar.

Lening o/g BNG II

Stand per 1 januari 198.332 209.999
Aflossing -11.667 -11.667

Stand per 31 december 186.665 198.332
Aflossingsverplichting komend boekjaar -11.667 -11.667

Langlopend deel per 31 december 174.998 186.665

Deze lening is verstrekt in 2007 met als oorspronkelijke hoofdsom € 350.000 ter financiering van de nieuwbouw. 
Aflossing vindt plaats over een periode van 30 jaar. De aflossing bedraagt € 11.667 per jaar.
Het rentepercentage van deze lening bedraagt per einde boekjaar 4,81% vast tot en met 2037. 
Van het restant van deze lening per 31 december 2021 heeft een bedrag van € 128.329 een looptijd van langer
dan vijf jaar. 
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Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Leningen 33.221 33.221

Crediteuren

Crediteuren 27.520 30.398

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 22.111 2.882
Loonheffing 6.475 6.509
Pensioenen 9.602 6.039

38.188 15.430

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 11.466 8.372
Reservering vakantiedagen 12.189 7.887
Accountantskosten 11.280 7.666
Vooruitontvangen bedragen 548 558
Nog te betalen rente 19.461 20.677
Overige schulden 13.319 5.891

68.263 51.051
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5                Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€

Subsidies

Subsidie gemeente Zwolle 325.000 319.150
Subsidie gemeente Olst/ Wijhe/ Raalte 50.220 48.358
Omzet gemeente Dalfsen 33.444 32.774

408.664 400.282

Asielbijdrage

Pensiongelden 20.102 16.967
Opvangkosten 9.715 9.405
Vergoeding afstand dier 10.343 10.831
Vergoeding overname dier 55.420 52.368
Overige asielbijdragen 6.675 6.247
Verkoop voer 5.769 6.483
Opvangkosten gemeente Ommen 8.988 15.351
Opvangkosten gemeente Oldebroek - 5.310
Omzet gemeente Kampen 52.141 12.100
Opvangkosten gemeente Elburg - 5.199
Opvangkosten gemeente Hattem - 2.264
Omzet inbeslagname IBG 50.243 -

219.396 142.525

Giften/Donaties

Giften/Donaties 46.250 31.128
Overige diverse baten 8.525 5.236
Legaten 1.000 10.000

55.775 46.364

Personeelslasten

Lonen en salarissen

Bruto-loon 257.972 211.224
Mutatie reservering vakantiegeld 3.485 -999
Mutatie reservering vakantiedagen 4.301 1.351

265.758 211.576
Ontvangen ziekengeld -14.172 -7.534
Subsidie -2.836 -7.633

248.750 196.409

Sociale lasten

Werkgeversdeel sociale lasten 59.034 52.444

Pensioenlasten

Werkgeversdeel pensioenpremie 25.382 27.663
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Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
Overige personeelslasten

Reiskostenvergoedingen personeel 834 783
Werkkleding personeel 3.975 2.473
Scholingskosten personeel 1.597 1.603
Kantinekosten personeel 3.085 1.246
Kosten ARBO-dienst 5.292 837
Kosten vrijwilligers 3.615 1.272
Kosten salarisadministratie - 556
Overige personeelskosten 13.071 3.264

31.469 12.034

Personeelsleden

Bij de besloten vennootschap waren in 2021 gemiddeld 10 personeelsleden werkzaam, berekend op
fulltimebasis (2020: 8).

Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen en -terreinen 54.607 49.141
Inventaris 6.958 3.479

61.565 52.620
Vrijval investeringsbijdragen -8.055 -8.442

53.510 44.178

Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten

Verzekering onroerende zaken 3.687 3.589
Onroerende zakenbelasting 7.185 7.257
Onderhoud onroerende zaken 10.442 5.851
Tuinonderhoud 167 1.034
Energie 16.116 13.564
Water 1.819 1.110
Schoonmaakkosten 1.055 1.497
Afvalcontainer 13.128 3.900

53.599 37.802
Huuropbrengst dienstwoning -5.792 -5.792

47.807 32.010

Lasten machines en inventaris

Onderhoud inventaris 650 1.287

Kantoorlasten

Abonnementen en contributies 285 285
Kantoorbenodigdheden 2.377 1.757
Systeemonderhoud 2.423 9.571
Telefoon- en portokosten 2.295 2.053

7.380 13.666
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Realisatie
2021

€

Realisatie
2020

€
Verkooplasten

Afboeking oninbare debiteuren 2.033 374

Algemene lasten

Accountantslasten 17.600 17.514
Administratielasten 7.890 8.749
Advieslasten 1.697 67
Verzekeringen 1.461 1.687
Bestuurs- en vergaderkosten 4.192 2.150
Overige algemene lasten 301 851

33.141 31.018

Dierenlasten

Honden- en kattenvoer/bakvulling 20.150 15.127
Dierenarts en geneesmiddelen 67.606 42.604
Overige lasten dieren 13.089 7.826
Kosten dierenambulance 24.621 21.851

125.466 87.408

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke lasten

Provisie en bankkosten bank -1.076 -467
Rente lening BNG -26.352 -27.973

-27.428 -28.440
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Zwolle, 28 juni 2022

de heer A.A. Bus N.A-1 

mevrouw A.H. Brinkman N.A-1 

de heer A. Meijerink N.A-1 

de heer A. Smit N.A-1 

mevrouw W.P. Beekman-Geerligs N.A-1 

mevrouw H.J. Gorter-Leusink N.A-1 

de heer C. Hardam



OVERIGE GEGEVENS



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

1                Ontbreken van de verklaring

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij
nog geen verklaring verstrekken.
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