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1. ACCOUNTANTSRAPPORT
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Aan het bestuur van
Stichting Manege onder de Linde
Helomareed 4
9244 GH  Beetsterzwaag

Drachten, 8 april 2022

Behandeld door:    de heer W.J. Miedema AA
Betreft:                   0722720/R2021

Geacht bestuur,

1.1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw organisatie, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 136.092 en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van € 4.605, samengesteld.

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Manege onder de Linde te Beetsterzwaag is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en
lasten over 2021 met de daarbij horende 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. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Manege onder de Linde.

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 uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Bentacera B.V. T 088-3210830 KvK nummer Onze vestigingen
Lavendelheide 17 info@bentacera.nl 01100531 Bolsward Heerenveen
Postbus 129 IBAN: NL66RABO0157957667 Btw-nummer: Dokkum Leeuwarden
9200 AC    Drachten BIC: RABONL2U NL812168628B01 Drachten Sneek
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1.3 RESULTATEN 

Bespreking van de resultaten

2021 2020 Mutatie
€ % € % %

Nettobaten 278.247 100,0 258.647 100,0 7,6
Inkoopwaarde van de baten -15.084 -5,4 -19.446 -7,5 22,4

Brutowinst 263.163 94,6 239.201 92,5 10,0

Lonen 136.315 49,0 165.510 64,0 -17,6
Sociale lasten 7.312 2,6 2.357 0,9 210,2
Pensioenlasten 3.328 1,2 925 0,4 259,8
Afschrijvingen op materiële vaste activa 5.953 2,1 6.838 2,6 -12,9
Overige personeelsbeloningen 18.907 6,8 17.639 6,8 7,2
Huisvestingskosten 71.933 25,9 44.325 17,1 62,3
Exploitatie- en machinekosten 876 0,3 1.560 0,6 -43,8
Verkoopkosten 11 - 299 0,1 -96,3
Kantoorkosten 4.775 1,7 3.771 1,5 26,6
Algemene kosten 8.857 3,2 5.248 2,0 68,8

Totaal van som der kosten 258.267 92,8 248.472 96,0 3,9

Totaal van bedrijfsresultaat 4.896 1,8 -9.271 -3,5 152,8

Financiële baten en lasten -291 -0,1 -253 -0,1 -15,0

Totaal van netto resultaat 4.605 1,7 -9.524 -3,6 148,4
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1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten.
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31
december 2021 in verkorte vorm.

Analyse van de financiële positie

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 2.174 14.685
Liquide middelen 85.297 60.033

87.471 74.718

Kortlopende schulden -8.493 -9.298

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
78.978 65.420

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 48.621 54.574

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 127.599 119.994

Financiering

Stichtingsvermogen 98.599 93.994
Voorzieningen 29.000 26.000

127.599 119.994
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Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan.

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Bentacera B.V.

W.J. Miedema AA
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Stichting Manege onder de Linde
Beetsterzwaag

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Gebouwen 37.293 38.843
Inventaris 11.328 15.731

48.621 54.574

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 2 2.153 6.254
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

3 

21 441
Overige vorderingen en overlopende activa 4 - 7.990

2.174 14.685

Liquide middelen 5 85.297 60.033

136.092 129.292
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PASSIVA

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal 98.599 93.994

Voorzieningen
Overige voorzieningen 29.000 26.000

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten

6 

2.168 4.340
Schulden ter zake van belastingen en pre-
mies sociale verzekeringen

7 

901 1.003
Overige schulden en overlopende passiva 8 5.424 3.955

8.493 9.298

136.092 129.292
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Nettobaten 9 278.247 258.647
Inkoopwaarde van de baten 10 -15.084 -19.446

Brutowinst 263.163 239.201

Lasten
Lonen 11 136.315 165.510
Sociale lasten 7.312 2.357
Pensioenlasten 3.328 925
Afschrijvingen op materiële vaste activa 5.953 6.838
Overige lasten 12 105.359 72.842

Totaal van som der kosten 258.267 248.472

Totaal van bedrijfsresultaat 4.896 -9.271

Rentelasten en soortgelijke kosten 13 -291 -253

Totaal van netto resultaat 4.605 -9.524
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Manege onder de Linde is feitelijk en statutair gevestigd op Helomareed 4, 9244 GH te Beetsterzwaag en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41003095.

ALGEMENE TOELICHTING

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Manege onder de Linde bestaan voornamelijk uit het geven van pony- en
paardrijlessen aan kinderen met een handicap en valide kinderen voor zover zij woonachtig zijn in de omgeving van
de manege.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële
verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

De verschillen en redenen die tot herziening van de indeling en bedragen ten opzichte van voorgaand jaar
hebben geleid

De gehanteerde rubriceringen zijn waar nodig aangepast voor de vergelijkbaarheid.

GRONDSLAGEN

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.

De ontvangen donaties die betrekking hebben op het activa, wordt als cummulatieve afschrijvingen gepresenteerd.

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.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt. 

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
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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.

Voorziening voor groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te
verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud
verloopt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke
en van over de omzet geheven belastingen.

Lonen

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

Afschrijvingen op materiële vaste activa

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.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies
In de cijfers is de subsidies in het kader van de coronasteunmaatregelenTOGS verwerkt.

De ontvangen subsidies zijn in de winst- en verliesrekening toegerekend aan de rubrieken waar de subsidie
betrekking op heeft. Subsidies van loonkosten zijn derhalve onder de loonkosten opgenomen, subsidies vaste
lasten onder de vaste lasten. Eventueel te ontvangen aanvullingen op de subsidies zijn afzonderlijk onder de
overige vorderingen opgenomen; eventueel terug te betalen subsidies onder de kortlopende schulden.

De definitieve toekenning van de subsidies kan afwijken van de ingediende aanvraag c.q. het ontvangen voorschot
zover mogelijk is een schatting gemaakt in hoeverre in verband hiermee nog aanvulling of terugbetaling valt te
verwachten.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Gebouwen Inventaris Vervoermidde-
len

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.410.798 31.428 23.000 1.465.226
Cumulatieve afschrijvingen -1.371.955 -15.697 -23.000 -1.410.652

Boekwaarde per 1 januari 2021 38.843 15.731 - 54.574

Mutaties 

Afschrijvingen -1.550 -4.403 - -5.953

Saldo mutaties -1.550 -4.403 - -5.953

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 1.410.798 31.429 23.000 1.465.227
Cumulatieve afschrijvingen -1.373.505 -20.101 -23.000 -1.416.606

Boekwaarde per 31 december 2021 37.293 11.328 - 48.621

-12-



Stichting Manege onder de Linde
Beetsterzwaag

Vlottende activa

2  Vorderingen op handelsdebiteuren

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren 2.153 6.254

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.

3  Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Pensioenen 21 441

4  Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Nog te ontvangen subsidies - 6.332
Nog te ontvangen donaties - 1.658

- 7.990

5  Liquide middelen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Rabobank 85.254 60.028
Kas 43 5

85.297 60.033
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PASSIVA 

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Stichtingskapi-
taal

€

Stand per 1 januari 2021
93.994

Resultaatverdeling 4.605

Stand per 31 december 2021 98.599

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen

2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 26.000 30.000
Onderhoudskosten ten laste van voorziening - -7.000
Dotatie ten laste van het resultaat 3.000 3.000

Stand per 31 december 29.000 26.000

Kortlopende schulden

6  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Crediteuren 2.168 4.340

7  Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Loonheffing 856 955
Af te dragen PAWW 45 48

901 1.003
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8  Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vooruitontvangen omzet 3.068 473
Vakantiegeld 2.356 908
Nog te betalen kosten - 2.574

5.424 3.955
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

9  Nettobaten

2021 2020
€ €

Omzet lesgeld 130.711 129.441
Omzet subsidies/donaties 68.946 56.391
Omzet dagbesteding 39.760 33.273
Omzet sponsoring 22.500 22.500
Omzet activiteitenmiddag 11.205 11.046
Omzet de Hoeve 1.218 2.806
Omzet ponykamp 763 -
Omzet pilot Talant - 25
Omzet overige activiteiten 3.144 3.165

278.247 258.647

10  Kosten paarden en pony's

2021 2020
€ €

Kosten voer en verzorging 6.652 10.042
Aanschaf en verkoop paarden en pony's 2.700 3.350
Kosten hoefsmid 2.515 3.210
Kosten dierenarts 2.399 1.402
Onderhoud, aanschaf of verkoop harnachement 738 715
Stallingskosten 80 110
Overige activiteiten - 617

15.084 19.446

11  Lonen

2021 2020
€ €

Vergoeding loonkosten 92.894 153.275
Brutolonen en -salarissen 43.421 12.235

136.315 165.510
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12  Overige lasten

2021 2020
€ €

Overige personeelsbeloningen 18.907 17.639
Huisvestingskosten 71.933 44.325
Exploitatie- en machinekosten 876 1.560
Verkoopkosten 11 299
Kantoorkosten 4.775 3.771
Algemene kosten 8.857 5.248

105.359 72.842

Overige personeelsbeloningen

2021 2020
€ €

Reiskostenvergoeding woon-werk 6.789 6.154
Diensten door derden 5.860 5.272
Vergoeding reis- en verblijfkosten 1.704 167
Overige kostenvergoedingen 1.475 1.482
Studie- en opleidingskosten 1.179 198
Kantinekosten 853 1.097
Ziekengeldverzekering 723 1.937
Overige personeelskosten 324 1.332

18.907 17.639

Huisvestingskosten

2021 2020
€ €

Onderhoud gebouwen 51.588 21.896
Assurantiepremie onroerende zaak 11.952 10.949
Gas, water en elektra 7.846 9.203
Onroerende zaakbelasting 547 1.914
Betaalde huur - 363

71.933 44.325

Exploitatie- en machinekosten

2021 2020
€ €

Kleine aanschaf inventaris 611 223
Reparatie en onderhoud machines 265 1.337

876 1.560
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Verkoopkosten

2021 2020
€ €

Reclame- en advertentiekosten 11 95
Representatiekosten - 151
Reis- en verblijfkosten - 53

11 299

Kantoorkosten

2021 2020
€ €

Kantoorbenodigdheden 3.954 3.104
Telefoon- en faxkosten 821 667

4.775 3.771

Algemene kosten

2021 2020
€ €

Accountantskosten 5.538 4.764
Abonnementen en contributies 1.360 886
Administratiekosten 887 -
Assurantiepremie 397 -
Proceskosten 360 -
Advieskosten - 3.089
Boetes en verhogingen belastingen - 241
Overige algemene kosten 315 268

8.857 9.248
Ontvangen TOGS - -4.000

8.857 5.248

Financiële baten en lasten

13  Rentelasten en soortgelijke kosten

2021 2020
€ €

Overige rentelasten 291 253
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2.6 OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland 1,78 0,39

Gemiddeld aantal werknemers over de periode
1,78 0,39

Beetsterzwaag, 8 april 2022

Stichting Manege onder de Linde

S. van der Let W.M. Olivier E.J. van der Woude
Voorzitter Secretaris Penningmeester
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