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Accountantsrapport



Vlaak 4 
Postbus 97 
8320 AB  Urk 
telefoon 088 23 69 400 
e-mail urk@flynth.nl 

Aan het bestuur van
Stichting Kinderboerderij Urk
Urkerweg 62 
8322 NB  Urk

Kenmerk Behandeld door Datum

661053236 Dhr J. Baarssen MSc RA 1 juli 2020

Onderwerp

Financieel verslag over het boekjaar 2019

Geacht bestuur,

Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2019 bestaande uit het accountantsrapport en de
jaarstukken. 

Het accountantsrapport geeft u nadere informatie over algemene zaken, het bedrijfsresultaat, de financiële
positie en de fiscale positie.

De cijfers opgenomen in het accountantsrapport zijn ontleend aan de door ons samengestelde jaarrekening
en zijn niet gecontroleerd of beoordeeld. Derhalve wordt ten aanzien van de informatie opgenomen in het
accountantsrapport geen zekerheid verstrekt. 
De aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken bestaan uit de jaarrekening.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 65.831 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 33,
samengesteld.



Samenstellingsverklaring van de accountant

Deze jaarrekening van Stichting Kinderboerderij Urk te Urk is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst-en-
verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 St. Kinderboerderij Urk. 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 vanuit 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.

2                Algemeen

2.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van St. Kinderboerderij Urk bestaan voornamelijk uit de exploitatie van Kinderboerderij 
"De Stekplek" te Urk.

2.2                Kamer van Koophandel

St. Kinderboerderij Urk is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
41246427.

Weergave bedragen 

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

St. Kinderboerderij Urk
Urk

-3- Ontleend aan de jaarrekening
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Bestuursverslag 

Algemeen 

Statutaire naam: St. Kinderboerderij Urk 

Statutaire zetel: Urk 

Rechtsvorm:  Stichting 

 

De doelstelling van de stichting betreft de instandhouding van een kinderboerderij en al hetgeen met 

het vorenstaande in de meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

Voorzitter:  K. Brink 

Secretaris:  A. Weijdema 

Penningmeester: A. Strijker 

 

Beleid 

In de vergadering van 2 maart is het nieuwe beleidsplan goedgekeurd. Omdat er van de 
oorspronkelijke stichtingsacte geen getekend exemplaar meer in het archief aanwezig was zijn op 9 
mei vernieuwde statuten bij de notaris gepasseerd. 
 
Op het moment van de vorming van het bestuur waren er al plannen voor het verplaatsen van de 
kinderboerderij naar een nieuwe locatie in de nieuw te bouwen wijk “Schokkerhoek”. Het bestuur 
neemt actief deel in het overleg hierover. Hierbij is in het overleg met personeel en Triade over de 
inrichting van de nieuwe locatie inmiddels een plan gerealiseerd waarin de inrichting grotendeels is 
vastgelegd. Dit houdt ook in dat dit onderwerp het komende jaar minder aandacht zal vragen.  
Daarnaast was er overleg met de beide andere organisaties, Philadelphia en Zorggroep ONL, die op 
deze locatie komen en dus de nieuwe buren van “De Stekplek” zullen zijn.  
Het bestuur streeft naar een gezonde financiële positie, zodat de kosten van deze verhuizing 
opgebracht kunnen worden. Zie hiervoor het financieel verslag. Daarnaast is het bestuur in overleg 
met Triade over fondsenwerving voor de nieuwe locatie. Hier wordt o.a. gekeken wie welke fondsen 
het beste kan aanschrijven gezien de verschillende functies van beide stichtingen en de verschillende 
doelstellingen van de diverse fondsen. Het komende jaar zal dit veel aandacht gaan vragen. 
Het zoeken naar sponsors binnen de gemeenschap van Urk lijkt ons pas nuttig als de verhuizing ook 
daadwerkelijk in beeld is. 
 
Het bestand donateurs is licht gegroeid. Bij grote activiteiten, als het schaapscheerfeest, is er 
geworven onder de bezoekers. Naar een mogelijkheid om op grotere schaal donateurs te werven 
wordt nog steeds gezocht. Dit zal in 2020 meer aandacht moeten krijgen. 
 
Ook is er intensief overleg geweest met Caritas i.v.m. samenwerking op het gebied van de 
vrijwilligers. In verband met het feit dat de meeste vrijwilligers van “De Stekplek” ingeschreven staan 
bij Triade is er voor gekozen om met name bij de werving van nieuwe vrijwilligers met Caritas samen 
te werken. 
  
Mede onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de SKBU heeft het team van de kinderboerderij 
een aantal activiteiten georganiseerd voor de jeugd, scholen en anderen. Zie hiervoor het verslag 
activiteiten. Bij het organiseren van het schaapscheerfeest is het bestuur actief betrokken geweest. 
Het ligt zeker in de bedoeling de komende jaren door te gaan met het organiseren van deze 
activiteiten.  
De beide medewerkers met beheerstaken hebben een nieuw plan gemaakt over de te houden dieren 
met het oog op de nieuwe locatie. In de loop van het jaar is hier al een deel van gerealiseerd door in- 
en verkoop van dieren. Bij de schapen en geiten zullen er minder rassen op “De Stekplek” worden 
gehouden. Na het plotselinge overlijden van de koe konden er mede door de gift van Mts Geertsema 
uit Tollebeek een tweetal kalveren worden aangeschaft. Deze zijn rond de jaarwisseling op “De 
Stekplek” aangekomen. 
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Al met al kan er terug gekeken worden op een jaar waarin weer veel is gerealiseerd en bereikt. Het 
komende  jaar zal een periode van betrekkelijke rust zijn doordat er op de huidige locatie weinig meer 
gedaan kan en mag worden en voor de nieuwe locatie de meeste zaken al op papier staan, maar er 
nog niet actief aan gewerkt kan worden. 
 

Activiteiten 

Evenals de voorgaande jaren was er weer een samenwerking tussen De Stekplek en De Rots, wat 

betreft de organisatie van de maandelijkse activiteit op de kinderboerderij.  

De kinderen konden dan op De Stekplek hun kaartje kopen en daar eerst knutselen onder het genot 

van een bekertje drinken. Daarna gingen ze dan bij De Rots een andere activiteit of spelletjes doen. 

Hiervoor gold dan een gezamenlijke entreeprijs van €1,50 per kind. De opbrengst werd tussen beide 

partijen gelijk verdeeld.  

Het aantal kinderen dat de activiteiten bezoekt begint te stabiliseren. Iedere activiteit wordt op De 

Stekplek met flyers kenbaar gemaakt, veelal met een voorbeeld. Ook worden er naar alle lokale 

media persberichten verstuurd met informatie over de activiteit. Uiteraard wordt het ook vermeld op 

de website en op de Facebook pagina van de kinderboerderij. De gemiddelde opkomst lag rond de 40 

kinderen per keer. 

Gezien het succes zal ook het komende jaar de samenwerking met De Rots worden voortgezet. De in 

2020 te organiseren activiteiten zullen van hetzelfde karakter zijn. 

Maand Activiteit Aantal kinderen 

Januari  Schaatsjes 61 

Februari  Beker Chocolademelk 49 

Maart  Bollen poten 70 

April  Vogels op stokjes / Koningsbroche 34 

Mei  Schaapscheerfeest Ontelbaar veel 

Juni  
  

Juli  
  

Augustus  Diversen uit de oude doos 12 

September  Lapjeskat 54 

oktober   Herfst thema 41 

November  Sinterklaas thema 30 

December Kerst Thema 72 

 

In 2019 bezocht 26 keer een schoolklas De Stekplek. Voornamelijk kwamen de schoolklassen van 

Urk. De bezoekende klassen zijn voornamelijk onderbouwgroepen.  

De peuterspeelzaal van Urk bracht 6 keer een bezoek aan de Stekplek met gemiddeld  

35 kinderen per keer. 

 

Tijdens de tentenweken op Urk hebben 9 buurtverenigingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 

op de Stekplek een dagdeel in te vullen. Zij maakten gebruik van o.a. ritjes met het trekkertje en het 

melken van de ranja koe. Ook zijn er een aantal kinderfeestjes gehouden op de boerderij en de 

plaatselijke gymvereniging heeft  tweemaal een activiteitenprogramma gevolgd. De Wilhelminaschool 

heeft ook dit jaar weer met 2 groepen activiteiten gevolgd op de kinderboerderij in het kader van de 

Koningsspelen.  

 

Het jaarlijks schaapscheerdersfeest is dit jaar gehouden op 18 mei. Het werd ook wel een brei- en 

haakfestijn genoemd. Ook hier weer een knutselactiviteit en spelletjes voor de kinderen. Daarnaast 

konden kinderen de schaapscheerder helpen met het scheren en werden producten verkocht die op 

de boerderij zijn gemaakt. Ruim 150 kinderen hebben gebruik gemaakt van de betaalde activiteiten 

en genoten van het enorme springkussen. Het was drukker dan ooit! 
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Ook dit jaar werden dieren/ materialen uitgeleend aan scholen (voor de buitenspeeldag) en 

ouderenzorg van de Talma Haven en Het Dok. 

 

Al jarenlang werken op de zaterdag jonge vrijwilligers op de Stekplek om de dieren te verzorgen en 

de boerderij schoon te maken. Deze groep bestaat over het algemeen uit ongeveer twaalf jongens en 

meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Voor deze groep vrijwilligers is er een wachtlijst waar kinderen 

zich na hun 10e verjaardag op in mogen schrijven. De wachttijd is ongeveer een jaar voordat ze ook 

aan de beurt zijn. Niet alleen leren zij dieren verzorgen en afwijkingen signaleren. Zij leren hier ook 

vele sociale aspecten zoals met klanten/bezoekers om te gaan, in een team werken, kassawerk en 

vooral niet vergeten, het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Veel jeugdvrijwilligers zijn jaren actief op de 

boerderij. Zij ontvangen voor hun inzet ieder jaar een kerstpakket.  

 

Doordeweeks zijn er ook een aantal vaste vrijwilligers actief. Zij bieden ondersteuning bij klussen, 

groen onderhoud, het loket en de begeleiding van onze meewerkers (cliënten).  

Het hele jaar rond zijn er stagiaires aanwezig op de kinderboerderij. Dit varieert van kortdurende 

maatschappelijke stagiaires van de lokale middelbare scholen, snuffelstagiaires van het Aeres en de 

MBO stagiaires vanuit de Friese Poort en de Groene Welle. 

De Stekplek is in 2016 gestart om het keurmerk ‘Zoönose verantwoord bedrijf’ te ontvangen. In 

samenwerking met de veearts wordt het bedrijf gescreend. Het keurmerk is door de GD toegekend aan 

De Stekplek. Jaarlijks is er controle en wij hebben inmiddels meerdere jaren achtereen het keurmerk 

mogen ontvangen.  

Financieel 

Mede voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status is in 2019 de website opgezet. Deze is in 
het afgelopen jaar verder uitgebouwd. Het is de bedoeling deze verder uit te breiden en actueel te 
houden. 
 
T.b.v. de dierhouderij is er in 2019 een nieuwe mestcontainer aangeschaft. Voor “De Stekplek” zijn 
een nog aantal nieuwe speeltoestellen aangeschaft en geplaatst. Dit was mogelijk mede door de 
bijdrage van een tweetal fondsen. Verdere uitbreiding op deze locatie is niet meer aan de orde i.v.m. 
de komende verhuizing. 
 
Voor de verkoop aan het loket is dit jaar geïnvesteerd in de mogelijkheid om met PIN te kunnen 
betalen. 
 
Voor de jeugdige zaterdagvrijwilligers zijn nieuwe T-shirts aangeschaft. Voor deze groep van 
vrijwilligers is er nog steeds een wachtlijst. Zie voor dit onderwerk ook het activiteiten verslag. De 
komende jaren hebben we dan ook de intentie hier mee door te gaan. 
Op de huidige locatie is er nog het nodige geïnvesteerd in onderhoud en verbetering van de 
dierenverblijven en het voerhok. Tot aan de verhuizing zal het bestuur moeten zoeken naar een 
balans tussen het hoogstnodige onderhoud en de kosten daarvan, zonder geld te verspillen aan 
projectjes die binnen afzienbare tijd toch weer moeten worden afgebroken. 
Doordat de gemeente Urk in 2020 wil beginnen met de aanleg van de rotonde in de Urkerweg worden 
er de komende tijd de nodige voorbereidingen getroffen om dat deel van het erf vrij te maken voor 
deze aanleg. Dit houdt o.a. in dat er een nieuwe hoofdingang aan de oostkant wordt aangelegd. Ook 
zal een deel van de weide buiten de singel, dat in bruikleen is van de gemeente, weer teruggegeven 
moeten worden aan de gemeente i.v.m. verdere aanleg van de wijk naast “De Stekplek”. ook dit vergt 
de nodige aanpassingen o.a. bij de hekken om de weides. 
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Toekomst 

In 2020 zal op grote lijnen de activiteiten hetzelfde zijn als in 2019. Meerdere keren per jaar een 
knutselactiviteit en in mei het grote Schaapscheerdersfeest. De verwachting is dat net als in 2019 
weer een aantal scholen uit Urk zullen komen voor een bezoek. 
  
Het bestuur heeft als extra doelstelling gesteld dat er nog 2 nieuwe bestuursleden bij het huidige 
bestuur moeten komen. De voorkeur gaat hierbij uit naar inwoners van de gemeente Urk.  
 
Er staat een verhuizing gepland naar de nieuwe woonwijk en hiervoor zullen financiële middelen 
moeten worden geworven. Dit willen we bereiken door uitbreiding van het aantal donateurs, 
sponsering en fondswerving.  
 
 
Urk, 1 juli 2020 



Jaarrekening



1                Balans per 31 december 2019
(na verwerking van het verlies)

31 december 2019 31 december 2018

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 14.029 12.155

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.516 -
Overige vorderingen 868 -

2.384 -

Liquide middelen  (3)

Rabobank 47.937 43.072
Kas 1.481 822

49.418 43.894

51.802 43.894

65.831 56.049

St. Kinderboerderij Urk
Urk



31 december 2019 31 december 2018

Passiva

Stichtingsvermogen  (4) 45.785 45.819

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 15.612 7.440
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen - 190
Overige schulden 4.434 2.600

20.046 10.230

65.831 56.049

-12- Samenstellingsverklaring



2                Staat van baten en lasten over 2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Verschil
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Netto-baten  (6) 11.279 9.000 2.279 10.902
Giften en donaties  (7) 1.119 2.500 -1.381 15.746
Subsidiebaten  (8) 37.880 37.880 - 37.880
Opbrengst activiteiten  (9) 616 1.200 -584 1.051
Overige baten  (10) 2.919 - 2.919 2.919

Som der baten 53.813 50.580 3.233 68.498

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Dieren  (11) 11.318 12.000 -682 8.570
Activiteiten  (12) 1.647 3.000 -1.353 2.969

12.965 15.000 -2.035 11.539

Inkoopwaarde van de omzet

Kostprijs van de omzet  (13) 2.769 500 2.269 2.488

Kosten van beheer en administratie

Ingehuurd personeel  (14) 21.597 18.000 3.597 19.606
Afschrijvingen  (15) 3.816 2.200 1.616 2.861
Overige bedrijfslasten  (16) 12.377 13.714 -1.337 7.768

37.790 33.914 3.876 30.235

Saldo voor financiële baten en lasten 289 1.166 -877 24.236
Rentelasten en soortgelijke kosten   (17) -322 -250 -72 -184

Saldo -33 916 -949 24.052

St. Kinderboerderij Urk
Urk

-13- Samenstellingsverklaring
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Kasstroomoverzicht 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 289 24.236

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 3.816 2.861
Mutatie voorzieningen - -7.588

Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -2.384 2.865
Mutatie kortlopende schulden (excl.
schulden aan kredietinstellingen en
aflossingsverplichtingen) 9.816 8.011

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 11.537 30.385

Betaald wegens rentelasten en
soortgelijke kosten -322 -184

Kasstroom uit operationele activiteiten 11.215 30.201

Kasstroom uit investerings-
activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa -11.867 -6.451
Afgeboekte herinvesteringsreserve 6.178 -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.689 -6.451

Mutatie geldmiddelen 5.526 23.750

St. Kinderboerderij Urk
Urk

-14- Samenstellingsverklaring
afgegeven d.d. 01-07-2020



3                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens

Naam St. Kinderboerderij Urk
Rechtsvorm Stichting
Statutaire zetel Urk
Nummer Kamer van Koophandel 41246427

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2019 gemiddeld - personeelsleden werkzaam (2018: -).

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met  Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder Winststreven,
die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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.

Gevolgen uitbraak Covid-19 virus

Maart 2020 heeft de Nederlandse overheid maatregelen ingesteld teneinde het Corona virus in te dammen.
Dit heeft de nodige impact op de Nederlandse economie. Om die reden wordt onderstaand de
continuïteitsveronderstelling van St. Kinderboerderij Urk nader toegelicht.

De door de Nederlandse en Europese regering(en) genomen corona-maatregelen raken ook de activiteiten
van St. Kinderboerderij Urk. De kinderboerderij is gesloten waardoor er ondermeer geen opbrengsten zijn uit
consumpties en activiteiten. De stichting heeft voldoende liquiditeiten om deze periode te overbruggen.

Gezien bovenstaande is vooralsnog geen sprake van gerede twijfel omtrent continuïteit van de activiteiten
van St. Kinderboerderij Urk.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

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

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.

St. Kinderboerderij Urk
Urk
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Afschrijving

Actief
%

Gebouwen en -terreinen  5%-20%
Inventaris  20%

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.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten.

Overige voorzieningen
Groot onderhoud gebouwen
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. 

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

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.

St. Kinderboerderij Urk
Urk
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

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.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-baten

Onder netto-baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de verkochte en geleverde goederen en
diensten toe te rekenen kosten. 

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is
voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit incidentele verkoop van materiële vaste activa moeten worden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening (in de afschrijvingen, de overige bedrijfsopbrengsten of kostprijs van de omzet).

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.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-en-
verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra St. Kinderboerderij Urk het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt
in de winst-en-verliesrekening.

St. Kinderboerderij Urk
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Gebouwen
en -terreinen

Inventaris Totaal

Boekwaarde per 1 januari
Aanschafwaarde 17.504 6.451 23.955
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -11.067 -732 -11.799

Boekwaarde beginbalans 6.437 5.719 12.156

Mutaties in het boekjaar
Investeringen 57 11.810 11.867
Ontvangen subsidies - -6.178 -6.178
Afschrijvingen -2.129 -1.687 -3.816

Saldo van mutaties -2.072 3.945 1.873

Boekwaarde per 31 december
Aanschafwaarde 17.561 12.083 29.644
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -13.196 -2.419 -15.615

4.365 9.664 14.029

Vlottende activa

31-12-2019 31-12-2018

2. Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 1.516 -
Overige vorderingen en overlopende activa 868 -

2.384 -

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 1.516 -

Overige vorderingen

Overige vorderingen op korte termijn 868 -

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

St. Kinderboerderij Urk
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31-12-2019 31-12-2018

3. Liquide middelen

Rabobank NL 90 RABO 0337 6805 58 1.806 1.686
Rabobank NL 65 RABO 1474 4726 05 46.131 41.386
Kas 1.481 822

49.418 43.894

St. Kinderboerderij Urk
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Passiva

31-12-2019 31-12-2018

4. Reserves en fondsen

Bestemmingsfondsen 15.000 15.000
Overige reserves 30.785 30.819

45.785 45.819

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsreserve donatie Coöperatiefonds

Stand per 1 januari 15.000 -
Dotatie - 15.000

Stand per 31 december 15.000 15.000

De donatie van het Coöperatiefonds is bestemd voor renovatie van de schuur.

Overige reserves

Stand per 1 januari 30.818 21.767
Uit voorstel resultaatbestemming -33 9.052

Stand per 31 december 30.785 30.819

5. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 15.612 7.440

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 190

Overige schulden

Overige schulden op korte termijn 4.434 2.600

Onder de opgenomen kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één
jaar.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Voor een toelichting op de gevolgen van het uitbreken van het COVID-19 virus verwijzen wij u naar de
algemene grondslagen "Gevolgen COVID-19".

St. Kinderboerderij Urk
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4                Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Verschil
2019

€

Realisatie
2018

€

6. Netto-baten

Omzet loket 9.138 9.000 138 8.016
Omzet dieren 2.141 - 2.141 2.500
Doorbelastingen Triade - - - 284
Overige opbrengsten - - - 102

11.279 9.000 2.279 10.902

7. Giften en donaties

Giften 1.119 2.500 -1.381 746
Bijdrage Coöperatiefonds Rabobank - - - 15.000

1.119 2.500 -1.381 15.746

8. Subsidiebaten

Gemeente Urk 37.880 37.880 - 37.880

9. Opbrengst activiteiten

Opbrengst activiteiten 616 1.200 -584 1.051

10. Overige baten

Bijdrage huur parkeerplaats 2.919 - 2.919 2.919

Besteed aan de doelstellingen

11. Dieren

Dierenarts en medicijnen 1.408 1.500 -92 1.268
Voer dieren 2.892 3.000 -108 3.775
Hooi 3.390 3.500 -110 1.712
Aankoop dieren 607 1.000 -393 80
Overige kosten dieren 3.021 3.000 21 1.735

11.318 12.000 -682 8.570

12. Activiteiten

Kosten activiteiten 1.647 3.000 -1.353 2.969

13. Kostprijs van de omzet

Inkopen kantine en ijs 2.769 500 2.269 2.488

Personeelslasten

14. Ingehuurd personeel

Inhuur beheerders 21.597 18.000 3.597 19.606

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.
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15. Afschrijvingen

Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Verschil
2019

€

Realisatie
2018

€

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Gebouwen en -terreinen 2.129 2.200 -71 2.129
Inventaris 1.687 - 1.687 732

3.816 2.200 1.616 2.861

16. Overige bedrijfslasten

Overige personeelslasten 1.270 1.500 -230 2.468
Huisvestingslasten 7.973 9.964 -1.991 312
Kosten machines, installaties en inventaris 195 - 195 184
Kantoor- en administratiekosten 2.827 2.250 577 1.679
Verkooplasten 8 - 8 73
Algemene lasten 104 - 104 3.052

12.377 13.714 -1.337 7.768

Overige personeelslasten

Studie- en opleidingskosten -1.000 - -1.000 1.000
Overige personeelskosten 2.270 1.500 770 1.468

1.270 1.500 -230 2.468

Huisvestingslasten

Huur 5.838 7.064 -1.226 5.838
Gas, water en elektra 840 900 -60 1.152
Onderhoud gebouwen 211 - 211 665
Belastingen en zakelijke lasten 264 - 264 -
Schoonmaakkosten 244 - 244 192
Vrijval voorziening onderhoud - - - -7.588
Overige huisvestingslasten 576 2.000 -1.424 53

7.973 9.964 -1.991 312

Kosten machines, installaties en inventaris

Reparatie en onderhoud 195 - 195 184

Kantoor- en administratiekosten

Kantoorbehoeften 260 - 260 266
Automatiseringslasten 252 - 252 108
Porti 13 - 13 5
Verzekering 336 - 336 -
Accountantskosten 1.300 1.300 - 1.300
Overige kantoorlasten 666 950 -284 -

2.827 2.250 577 1.679

Verkooplasten

Overige verkooplasten 8 - 8 73
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Realisatie
2019

€

Begroting
2019

€

Verschil
2019

€

Realisatie
2018

€

Algemene lasten

Contributie en abonnementen 104 - 104 236
Overige algemene lasten - - - 2.816

104 - 104 3.052

Financiële baten en lasten

17. Rentelasten en soortgelijke kosten  

Bankkosten en provisie 322 250 72 184
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Urk, 1 juli 2020

K. Brink A. Strijker 

A. Weijdema


