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Aan: Stichting op je GEMAK

1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting op je GEMAK te Yerseke is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018
met de toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u
ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Maak hier een keuze. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving
toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van
onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de
jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting op je GEMAK te Yerseke. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken
met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook van uit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
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2 Algemene gegevens

2.1 Zakelijke gegevens van de stichting

rechtsvorm stichting
bedrijfsadres Molhoekseweg 1, 4401 ND Yerseke
statutaire naam Stichting op je GEMAK
handelsnaam Stichting op je GEMAK
BTW-nummer NL.8151.63.058.B01
Kamer van Koophandel 22059639
bestuurders G.E. van Leeuwen

J.C. Bezemer
J.P. Paardekooper-de Kruijf
S. van Nieuwenhuijze

2.2 Vaststelling jaarrekening vorig boekjaar

De jaarrekening over het voorafgaande boekjaar van Stichting op je GEMAK is door het bestuur vastgesteld op 3
september 2018.

De hierbij vastgestelde verdeling van het resultaat luidt:
€

onttrekking overige reserves 14.353
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3 Kerncijfers

3.1 Algemeen financieel
2018 2017

Resultaatontwikkeling (x € 1.000)
omzet 329 294

bruto-marge 296 266

directe kosten 32 27

lasten 280 285

afschrijving vaste activa 2 2

baten minus lasten 26 -14

resultaat vóór kapitaallasten en belastingen 53 12

resultaat 25 -14

Rentabiliteit (%)
resultaat na belastingen/gemiddeld eigen vermogen 50,0 -31,8

resultaat na belastingen/gemiddeld totaal vermogen 24,2 -15,0

Solvabiliteit
eigen vermogen (x € 1.000) 63 38

eigen vermogen in % totaal vermogen 57,9 37,9
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4 Financiële analyse

4.1 Resultaten

De resultaten over de laatste twee boekjaren zijn als volgt samen te vatten:

2018 2017

x € 1.000 % x € 1.000 %

netto-omzet 329 100 294 100
inkoopwaarde van de omzet 32 10 27 9

bruto-marge 297 90 267 91
overige bedrijfsopbrengsten 9 3 4 1

306 93 271 92
lonen, salarissen en sociale lasten 215 65 238 81
afschrijving vaste activa 3 1 2 1
overige lasten 63 19 45 15

Overschot 25 8 -14 -5
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Wij zijn graag bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen.

#HANDTEKENING3#_7 augustus 2019

Terneuzen, 7 augustus 2019

Hoogachtend,

ABAB Accountants B.V.

P.W. Houmes AA
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Hoogachtend,

ABAB Accountants B.V.

P.W. Houmes AA



Stichting op je GEMAK te Yerseke

1 Balans per 31 december 2018 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2018 31 december 2017

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

inventaris 6.063 8.452
fok- en productievee 14.750 14.700

20.813 23.152

Financiële vaste activa

overige financiële vaste activa 4.000 4.000

Vlottende activa

Vorderingen

uitvoeringsinstelling 1.322 1.104
overige vorderingen 41.224 48.070

42.546 49.174

Liquide middelen 41.760 23.779

109.119 100.105
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PASSIVA
31 december 2018 31 december 2017

€ € € €

Eigen vermogen

overige reserves 63.230 37.919

Kortlopende schulden

crediteuren 23.403 43.394
omzetbelasting 317 286
loonbelasting, volks- en
werknemersverzekeringen 10.077 8.617
overige schulden 12.092 9.889

45.889 62.186

109.119 100.105
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Stichting op je GEMAK te Yerseke

2 Staat van baten en lasten over 2018

2018 2017

€ € € €

Baten
netto-omzet 328.602 293.793

Directe kosten
inkoopwaarde van de omzet 32.178 27.320

bruto-marge 296.424 266.473
overige bedrijfsopbrengsten 8.865 4.205

305.289 270.678

Lasten
lonen en salarissen 172.946 145.152
sociale lasten 29.992 25.892
pensioenlasten 12.318 66.551
afschrijving vaste activa 2.489 1.776
huisvestingskosten 7.191 -13.667
huren/pachten 24.576 24.651
inventaris- en machinekosten 3.801 3.040
verkoopkosten 105 437
overige personeelskosten 8.973 11.489
algemene kosten 17.333 19.425

279.724 284.746

Baten minus lasten 25.565 -14.068

Financiële baten en lasten
rentebaten en soortgelijke opbrengsten 14 19
rentelasten en soortgelijke kosten 268 304

-254 -285

Overschot 25.311 -14.353
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3 Toelichting op de jaarrekening

3.1 Algemene informatie

statutaire naam Stichting op je GEMAK
rechtsvorm stichting
statutaire zetel Yerseke
Kamer van Koophandel 22059639
bedrijfsadres Molhoekseweg 1, 4401 ND Yerseke

3.2 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Stichtingsactiviteiten

De stichtingsactiviteiten bestaan uit de begeleiding en dagbesteding van jongeren met een beperking alsmede het
geven van manegelessen en activiteitenmiddagen voor kinderen.

Toepasselijk verslaggevingsstelsel

Volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 BW 2) is de rechtspersoon geen stichting waarop de
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW van toepassing zijn. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van artikel
3.25 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de leiding van de onderneming schattingen en gaat van bepaalde
veronderstellingen uit die van invloed kunnen zijn op de waardering van de activa, passiva en de uitkomsten van de
winst-en-verliesrekening. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen en veronderstellingen.

Financiële instrumenten

Algemeen
De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten, die in de balans als
activa en passiva zijn verantwoord. De op de balans opgenomen financiële instrumenten bestaan voornamelijk uit
financiële vaste activa, handelsdebiteuren, effecten, liquide middelen, (achtergestelde) lang- en kortlopende leningen
en leveranciers en handelskredieten. Over deze financiële instrumenten loopt de onderneming rente- en
kredietrisico. De onderneming maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten om deze risico's af te
dekken.

Btw-regime

De onderneming is btw plichtig voor de manege activiteiten. In de jaarrekening is daarom rekening gehouden met de
voorheffing en afdracht van omzetbelasting.

3.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De waardering van activa en passiva is gebaseerd op het stelsel van historische kosten, tenzij hierna anders
aangegeven. Niet genoemde activa en passiva zijn voor de nominale waarde in de balans opgenomen.
De grondslagen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar.
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Bijzondere waardeverminderingen

Periodiek wordt beoordeeld of er aanleiding is voor een bijzondere waardevermindering van de vaste activa. Bij
toepassing van een bijzondere waardevermindering wordt de realiseerbare waarde bepaald op basis van de contante
waarde van in de toekomst door het betreffende actief te genereren kasstromen of de directe opbrengstwaarde van
het actief. Als de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde van het actief, wordt het verschil als bijzondere
waardevermindering op de boekwaarde in mindering gebracht. De waardeverandering komt, voor zover aanwezig,
eerst ten laste van de herwaarderingsreserve. Het eventueel resterende deel wordt als last in de staat van baten en
lasten verantwoord. De afboeking wordt ongedaan gemaakt, zodra de waardevermindering heeft opgehouden te
bestaan.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen. De
afschrijvingen zijn in het algemeen lineair berekend en gerelateerd aan de verwachte economische levensduur, met
inachtneming van de restwaarde. Op grond en terreinen vindt geen afschrijving plaats.

Financiële vaste activa

Overige financiële vaste activa
De overige financiële vaste activa zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die
gelijk is aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn meestal gelijk aan de nominale
waarde van de vordering. Voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de aldus bepaalde
waarde van de vordering.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij het ontbreken
van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Langlopende en kortlopende schulden

Alle kortlopende schulden zijn bij de eerste verwerking in de balans gewaardeerd tegen de reële waarde, die gelijk is
aan de kostprijs op het moment van de transactie. Na deze eerste verwerking vindt de waardering plaats tegen de
geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde van de schulden bij het
ontbreken van (dis)agio.

3.4 Grondslagen voor de bepaling van de baten en lasten

Bepaling van baten en lasten

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in het boekjaar geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het boekjaar op basis van verkrijgingsprijzen.
Winsten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen zijn verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn, rekening houdend met de grondslagen voor voorzieningen.

Baten
De baten omvatten alle opbrengsten uit leveringen van goederen en diensten aan derden, minus kortingen en
geheven belastingen. Opbrengsten uit verkoop van goederen worden in de staat van baten en lasten verwerkt als
alle belangrijke rechten op economische voordelen, alsmede alle belangrijke risico's met betrekking tot die goederen,
zijn overgedragen aan de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen op het moment dat de diensten zijn verricht of naar rato waarin de
diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

'samenstellingsverklaring afgegeven' Jaarrekening • pagina 10



Overige opbrengsten
Overige opbrengsten zijn de opbrengsten, die niet zijn aan te merken als omzet. Deze opbrengsten vloeien niet voort
uit de normale bedrijfsactiviteiten.

Lasten
De lasten worden bepaald op basis van historische uitgaafprijzen. Afschrijvingen zijn berekend volgens de
grondslagen vermeld bij de vaste activa.

Financiële baten en lasten
De rentebaten betreffen het van derden ontvangen en te ontvangen bedrag aan interest over het boekjaar.
De rentelasten betreffen het betaalde en te betalen bedrag aan interest over het boekjaar.
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4 Toelichting op de posten van de jaarrekening

4.1 Vaste activa

Materiële vaste activa

Het waardeverloop van de materiële vaste activa is als volgt samen te vatten:

Inventaris

Fok- en

productievee Totaal

€ € €
Stand begin boekjaar
aanschaffingsprijs 26.799 14.700 41.499
cumulatieve afschrijvingen -18.347 - -18.347

Boekwaarde 8.452 14.700 23.152

Mutaties
investeringen - 2.400 2.400
desinvesteringen -1.750 -100 -1.850
desinvesteringen afschrijvingen 1.410 - 1.410
afschrijvingen -2.049 -2.250 -4.299

Saldo -2.389 50 -2.339

Stand einde boekjaar
aanschaffingsprijs 25.049 17.000 42.049
cumulatieve afschrijvingen -18.986 -2.250 -21.236

Boekwaarde 6.063 14.750 20.813

Andere vaste bedrijfsmiddelen
De afschrijvingen zijn gebaseerd op een gemiddelde gebruiksduur van 5 jaar.

Een gedetailleerd overzicht van de mutaties in de materiële vaste activa is opgenomen in de bijlagen bij deze
jaarrekening.

Financiële vaste activa

Het waardeverloop van de financiële vaste activa is als volgt samen te vatten:

Overige financiële

vaste activa

€

stand begin boekjaar 4.000

stand einde boekjaar 4.000

Overige financiële vaste activa
De overige financiële vaste activa hebben betrekking op de betaalde waarborgsom voor de huur van de accomodatie.

4.2 Vlottende activa

Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
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Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en terstond opeisbaar.

4.3 Eigen vermogen

Overige reserves
In de overige reserves hebben zich de volgende mutaties voorgedaan:

31-12-2018 31-12-2017

€ €

stand begin boekjaar 37.919 52.272
uit resultaatbestemming 25.311 -14.353

stand einde boekjaar 63.230 37.919

4.4 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen
De aangegane huurverplichtingen bedragen €24.576.

Yerseke, .........................

Het bestuur

G.E. van Leeuwen

J.C. Bezemer

J.P. Paardekooper-de Kruijf

S. van Nieuwenhuijze
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1 Specificaties balans per 31 december 2018

1.1 Vaste activa

Financiële vaste activa

Overige financiële vaste activa
Het verloop van deze post gedurende het boekjaar is als volgt:

Stand per Aflossing Stand per

1-1-2018 boekjaar 31-12-2018

€ € €

waarborgsommen 4.000 - 4.000

1.2 Vlottende activa

Vorderingen

Uitvoeringsinstelling
31-12-2018 31-12-2017

€ €

premies pensioen- en sociale fondsen 1.322 1.104

Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren:

31-12-2018 31-12-2017

€ €

overige vorderingen 41.224 48.070

Liquide middelen

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:
31-12-2018 31-12-2017

€ €

kas 351 224
Rabobank nr. 1183.78.309 1.409 2.751
Rabobank nr. 1472.348.052 30.000 7.175
Rabobank nr. 3665.604.834 10.000 13.629

41.760 23.779

'samenstellingsverklaring afgegeven'
Stichting op je GEMAK
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1.3 Kortlopende schulden

Omzetbelasting
31-12-2018 31-12-2017

€ €

omzetbelasting 4e kwartaal 291 121
suppletie 2017 - 165
suppletie 2018 26 -

317 286

Overige schulden
De overige schulden zijn als volgt te specificeren:

31-12-2018 31-12-2017

€ €

reservering vakantiegeld 6.088 6.071
reservering verlof- en ATV dagen - 32
bedrijfsspaar- en levensloopregeling 4.565 2.130
netto lonen 359 374
overige schulden - 375
personeelskosten 73 -
algemene kosten 315 -
rente- en bankkosten 22 22
accountantskosten 670 885

12.092 9.889

'samenstellingsverklaring afgegeven'
Stichting op je GEMAK
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2 Specificaties staat van baten en lasten over 2018

2018 2017

€ €

Netto-omzet
opbrengsten rijlessen 11.363 13.075
opbrengsten PGB 21.438 70.247
opbrengsten ZIN 252.496 161.965
opbrengsten WLZ 18.408 47.381
overige zorgopbrengsten 24.897 1.125

328.602 293.793

Inkoopwaarde van de omzet
ruwvoer paarden 3.731 4.394
krachtvoer paarden 2.188 2.559
dierenarts 1.856 1.365
hoefsmid 2.500 2.599
strooisel 1.809 1.688
overige veekosten 1.408 1.648
aanwas paarden 2.250 -
vervoerskosten cliënten 6.854 4.293
kosten zaterdagbesteding 2.444 3.837
kosten uitstapjes 476 -
kosten lunch 5.915 4.660
overige kosten deelnemers 747 277

32.178 27.320

Overige bedrijfsopbrengsten
verkopen paarden - -928
aanwas paarden 400 -
ontvangen giften 6.019 2.579
ontvangen subsidies 2.000 2.000
overige opbrengsten 446 554

8.865 4.205

Lonen en salarissen
lonen en salarissen 119.629 105.663
ziekengeld/WAO-uitkering WG 2.854 481
loontoeslagen/overwerk/prestatiebeloning 18.443 12.121
bedrijfsspaar- en levensloopregeling 2.435 2.130
vakantiegeld 11.232 7.247
IKB VGM 146 131
reservering vakantiegeld 17 3.253
reservering IKB VGM 2 -
verlof- en ATV dagen 1.919 1.568
reserveringen verlof- en ATV dagen - 32
eindejaarsuitkeringen en winstdelingen 12.322 10.880
afvloeiingskosten/afkoopsommen personeel 2.157 -
vergoedingen vrijwilligers 1.790 1.646

172.946 145.152

'samenstellingsverklaring afgegeven'
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2018 2017

€ €

Sociale lasten
WAO/AOV en overige premies invaliditeit 12.395 10.711
IKB tegemoetkoming ZKV 1.220 1.110
WW-premies 5.397 4.924
ZVW vergoeding 10.980 9.147

29.992 25.892

Pensioenlasten
pensioen- en pré-pensioenpremies 12.318 10.365
achterstallige pensioenpremies - 56.186

12.318 66.551

Afschrijving vaste activa

Materiële vaste activa
afschrijving inventaris 2.049 2.076
boekresultaat materiële vaste activa 440 -300

2.489 1.776

Huisvestingskosten
onderhoudskosten gebouwen en terrein 1.550 2.795
vaste lasten grond en gebouwen 286 173
schoonmaak-/afvalkosten 3.001 1.361
gas, water en elektra 2.354 2.004
vrijval voorziening asbest - -20.000

7.191 -13.667
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Huren/pachten
huur terrein en gebouwen 24.576 24.651

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Inventaris- en machinekosten
kleine aanschaffingen 3.062 1.905
onderhoud inventaris 739 809
overige kosten machines en inventaris - 326

3.801 3.040
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Verkoopkosten
emballage 105 12
advertenties - 425

105 437
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'samenstellingsverklaring afgegeven'
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2018 2017

€ €

Overige personeelskosten
overige personeelskosten -269 764
belaste reiskosten 974 -
reiskostenvergoeding onbelast 5.009 4.058
cursussen, vakliteratuur, outplacement 2.567 5.333
maaltijden zonder zakelijk belang WKR - 336
kerstpakketten en geschenken WKR 651 998
overige kosten WKR 41 -

8.973 11.489
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Algemene kosten
telefoonkosten 839 471
kantoorbenodigdheden 247 1.211
accountants- en administratiekosten 2.697 2.232
accountants- en administratiekosten vj - -500
loonadministratie 1.873 2.007
advieskosten 1.116 2.483
automatiseringskosten 1.751 428
overige kantoorkosten - 380
contributies, abonnementen en heffingen 3.056 3.147
algemene verzekeringen 385 384
werkkleding 29 313
overige algemene kosten 296 751
voorbelasting niet-aftrekbaar 5.055 6.145
rekenverschillen -11 -27

17.333 19.425
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

'samenstellingsverklaring afgegeven'
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Overzicht vaste activa

Omschrijving

Aanschaf- 

datum

Afschr. 

methode en 

percentage

Aanschaf- 

waarde begin 

boekjaar

Correcties 

Investeringen 

in boekjaar

Herinvest- 

eringsreserve 

Subsidies

Des- 

investering

Aanschaf- 

waarde einde 

boekjaar

Cumulatieve 

afschrijving 

begin boekjaar

Afschrijving 

dit jaar

Desinvestering 

Totaal 

afschrijving

Boekwaarde 

eindbalans

Resultaat 

Verkoop- 

bedrag

Inventaris

 2.245,00  2.095,00 2.245,0020,00 AW  150,00 2.095,0001-01-09Huifkar

 950,00  900,00 950,0020,00 AW  50,00 900,0001-01-11Tric-Trac wagen

 2.000,00  1.900,00 2.000,0020,00 AW  100,00 1.900,0001-01-11Kantoor unit

 945,00  795,00 945,0020,00 AW  150,00 795,0001-01-12Zadels

 1.602,00  1.452,00 1.602,0020,00 AW  150,00 1.452,0001-04-12Gareeltuig

 765,00  665,00 765,0020,00 AW  100,00 665,0001-06-12Bakwagen

 450,00 450,00  450,0020,00 AW  (r)-450,0001-06-12Zwaarden

 (v)

 1.600,00  1.550,00 1.600,0020,00 AW  50,00 1.550,0001-06-12Zadel-container

 5.276,00  5.176,00 5.276,0020,00 AW  100,00 5.176,0001-12-13Keuken

 449,00  448,00 449,0030,00 AW  1,00 448,0001-07-14Schommel

 740,00 1.300,00  1.300,0020,00 AW  (r)-340,00-960,00 220,0001-12-14Huifkar met lift

 (v)

 546,00  245,24 546,0020,00 AW  201,52 344,48 99,2401-07-15Hidalgo zadel

 909,00  360,84 909,0020,00 AW  376,32 532,68 171,8401-01-16Gareeltuig

 1.700,00  520,04 1.700,0020,00 AW  859,92 840,08 320,0401-05-16Zadel

 921,00  282,36 921,0030,00 AW  377,28 543,72 261,3601-12-16Legertent

 1.771,90  297,33 1.771,9020,00 AW  1.150,21 621,69 324,3625-02-17Zadels + singels

 2.150,00  340,40 2.150,0020,00 AW  1.401,12 748,88 408,4820-03-17Eldeko schaftwagen

 737,22  98,16 737,2220,00 AW  491,82 245,40 147,2409-05-17Trampoline

 481,82  32,04 481,8220,00 AW  353,66 128,16 96,1218-09-17Alarmsysteem

-340,00

 6.062,85 1.750,00  25.048,94  18.347,41  2.048,68

 (r)

 (v) 0,00 26.798,94

-1.410,00

 18.986,09

 (d)

 0,00 0,00

Fok- en productievee

 100,00 100,00  100,0031-12-16Wendy

 100,00 100,00  100,0031-12-16Polly

 100,00 100,00  100,0031-12-16Beauty

 100,00 100,00  100,0031-12-16Angy

 100,00 100,00  100,0031-12-16Marenka

 1.500,00 1.500,00  1.000,00 500,00 500,0031-12-16Izis

 4.000,00 4.000,00  3.500,00 500,00 500,0031-12-16Paquerette

 100,00  100,00  (r)-100,0031-12-16Pepijn

 (v)

 2.500,00 2.500,00  2.000,00 500,00 500,0031-12-16Diego

 2.500,00 2.500,00  2.250,00 250,00 250,0031-12-16Mulan

 1.500,00 1.500,00  1.250,00 250,00 250,0031-12-16Boneco

 2.000,00 2.000,00  1.750,00 250,00 250,0031-12-16Amira
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Overzicht vaste activa

Omschrijving

Aanschaf- 

datum

Afschr. 

methode en 

percentage

Aanschaf- 

waarde begin 

boekjaar

Correcties 

Investeringen 

in boekjaar

Herinvest- 

eringsreserve 

Subsidies

Des- 

investering

Aanschaf- 

waarde einde 

boekjaar

Cumulatieve 

afschrijving 

begin boekjaar

Afschrijving 

dit jaar

Desinvestering 

Totaal 

afschrijving

Boekwaarde 

eindbalans

Resultaat 

Verkoop- 

bedrag

Fok- en productievee

 500,00 100,00  400,00  500,00 (i)31-12-16Ryan

 2.000,00 2.000,00  2.000,00 (i)29-05-18Blondie

-100,00

 14.750,00 100,00  17.000,00  0,00  2.250,00

 (r)

 (v) 0,00 14.700,00

 0,00

 2.250,00 0,00 2.400,00 (i)

€  41.498,94  1.850,00  42.048,94  18.347,41  4.298,68  20.812,85

-440,00

Totaal rapport  0,00

 (r)

 (v) 21.236,09

-1.410,00 (d)

 0,00 2.400,00 (i)
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