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o Horlings
Nexia

I

Aan de aandeelhouders en directie van
Stichting Ma nege voor Gehandicapten Amsterda m

Loosdrechtdreef 9
1108 AZ AMSTERDAM ZUID-OOST

Amsterdam, 10 juni 2020

OPDRACHT

Ingevolge de aan ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarrekening20lg van Stichting Manege voor Gehandicapten

nmsterOam te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordel'ljkheid van het bestuur

van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken

De jaarrekening is met het jaarverslag van de directie en de overige gegevens opgenomen in de aan deze rapportage

toegevoegde jaarstukken 20 19.

Hodings ¡s ôðngesloten brj Nexìã ,nte.national, eer were'dwûd netwerk van onafhankelij ke account¿nts- en advieskantoren.
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2. RESUTTAAT

2,I Ontwikkeling van opbrengsten en kosten

Zoals blijk uit de winst-en-verliesrekening bedraagt het resultaat na belastingen over2019 € -36.152

(2018: € -2.66s).

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat ovel 2019 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de

winst-en-verl6srekening 2019 met ter vergelijking de winst-en-verliesrekening 2018. Opbrengsten en kosten zijn

hierbij uitgedrukt in een percentage van de nettoomzet.

2019 2018

55.601 100,0

€

90.298 100.0

€ o/o o/o

Baten

Brutomarge

Algemene beheerkosten

Som der kosten

Netto-omzetresultaat

Financiële baten
Financiële lasten

Resultaat boekjaar

55.601

9r.722

100,0

165,0

90.298

93.098

100,0

103.1

91.722 165,0 93.098 103 1

-36.121 -65,0 -2.800 -3r1

106
737

0,2
-0,2

249
-It4

0r3
-0,1

-36.152 -65 -2.665 -3,0
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3. VERMOGENSPOSITIE

3.1 Financiële positie

In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw onderneming gemaaK Opgemerkt dient

te worden dat de omvang uañ balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum

aanmerkelijk kan añarijkeñ van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum Kengetallen kunnen

hierdoor zijn beïnvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per31 december 2019 met de overeenkomstige cijfers per

31 december 2018:

31 december 2019 31 december 2018

€ €

Activa
Vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

€€

960.956
5.194

L84.266

979.048
5.233

237.t60

1.1s0.416 t.22t.44r
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Totaa I vlottende activa
-/- Kottlopende schulden

Werkkapitaal

967.738
73.420

109.258

1.003.890
104.650
112.901

1.1s0.416 r.22r.44r

3.2 Werkkapitaal

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal Onder werkkapitaal

wordt verstaan het gðheel van vlottende activa verminderd met de koftlopende schulden De omvang van het

werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming

31 december
2019

31 december
2018

Mutatie

€

5.194
r84,266

€

5.233
237.160

-39
-52.894

€

189.460
109.258

242.393
112.901

-52,933
-3.643

80.202 t29.492 -49.290
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Bestuursverslag 2019

Inleiding
Op het moment dat dit geschreven wordt ligt Nederland (en de rest van de wereld) stil in verband met de

verspreiding van het CoviGlg virus. De situatie is onzeker en verandeft van dag tot dag De manege is sinds

16 maaft 2020 gesloten, terugkeer naar de normale situatie kan maanden duren
Met veel toewijding worden door vrijwilligers de paarden verzorgd en in goede conditie gehouden Op de leden

van de Vereniging wordt een appel gedaan de contributie te blijven voldoen Op deze wijze kan de financiële

schade mogelijk beperkt blijven.

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is o.a. het door middel van paard- en ponyrijden bevorderen van de integratie van

validen en gehandicapten. In de praktijk geven wij invulling aan deze doelstelling door intensieve samenwerking met

de Vereniging Paardrijden Gehandicapten, Samen vormen wij de Prins Willem Alexander Manege De Stichting dient

ook bij te dragen in de continuiteit van de Vereniging Hieruit voortvloeiend heeft zij besloten de huur voor het

2" kwaftaal van 2020 op te schorten. Verder worden de ontwikkelingen afgewacht

Uitgangspunten van het beleid
Het belangrijkste uitgangspunt van het beleid van SMG is het borgen van de continuìtet Wij willen op lange term|n
in staat zijn ons complex ter beschikking te houden voor onze doelstelling Veilig, functioneel, passend bij onze

doelgroep en de eisen van de tijd. Zorgvuldig afgewerkt netjes en comfoftabel. Dat betekent dat wij ons complex als

een goed huisvader beheren en zorgdragen voor financièle stabiliteit De reserves zijn ondergebracht op een

spaarrekening bij een systeembank
Deze reserues zijn ontoereikend voor een mogelijke(gedeeltelijke) herbouw. In dat kader is in 2019 samen met de

Vereniging een programma gestat voor het aanboren van andere inkomstenstromen

Van beleid naar activiteit: Gang van zaken 2019

Contracten
In januari 20tr9 is het huurcontract voor de weiden met het Groengebied Amstelland vernieuwd Belangrijke

aanpassing is dat de mogelijkheden voor bemesting zijn verruimd De grasopbrengst moet hierdoor verbeteren zodat

er minder voer hoeft te worden aangeschaft,

Eveneens is een nieuwe brand en opstalverzekering met de Zeeuwse afgesloten De verzekering bij de Rabobank kon

niet worden verlengd. De verzekering stelde extra eisen aan de inbraakbeveiliging en de elektrische veiligheid De

discussie omtrent de afsluiting van de zadelkamer is met de verzekering afgerond De huidige situatie wordt
gehandhaafd.
Voor de elektrische installaties is een NEM140 keuring uitgevoerd'

Het contract voor het beheer van de brand en inbraakinstallatie met Chubb is met wederzijds goedvinden beëindigd

De service was al jaren beneden niveau Met Suurs bv is een nieuw contract gesloten.

Sponsoring
Sponsoring en fondsenwerving is in 2019 professioneler aangepakL Allereerst is een duidelijke boodschap
geformuleerd over wie wij zijn en hoe wij ons richting de buitenwereld presenteren De boodschap kan niet vaak
genoeg herhaald worden:
Op de Prins l|/íllem Alexander Manege te Amsterdam zetten de vrijwilligers en medewerkers zich elke dag in om een
plek te creëren waar paardenliefltebbers met een beperking zich helemaal welkom voelen Onze manege biedt een

veílige omgeving waar we met plezier en met elkaar de sport beleven Mensen met een beperking worden in hun

kracht en te paard gezet
Zo ontwikkelen zij eigenwaarde en zelfue¡trouwen De Prins Willem Alexander Manege doet dit door een betrouwbare
helper te zÌjn. Het doel uan de manege is de pafticipatie en integratie uan haar leden te ondersteunen en te
stimuleren. Het omgaan met paarden veruult hierbrj een centrale rol We doen dit al meer dan 30 iaar. Voor het
enthousiaste team zijn respect, elkaar helpeA delen en stimuleren vanzelfsprekende waarden

Samen met de vereniging en een team van leden en de voorzitter is een actieplan opgesteld om meer omzet te
genereren en efficiënter gebruik te maken van de beschikbare middelen van de manege Er is bij de Koninklijke Jacht

Vereniging een bedrag van circa 1500 euro opgehaald wat beschikbaar is voor aanpassingen aan de Website
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De sluiting van de manege op 16 maart 2020 heeft de activiteiten op dit gebied tijdelrjk stilgelegd

Als de maiege weer in bedrijf is zal dit ongetwijfeld met nog meer enthousiasme worden opgepakt

Onderhoud
In 2019 is het resterende schilderwerk afgerond. De manege kan er weer een paar jaar tegenaan Op de weilanden

zijn nu alle hekken vervangen. Het asfalt is van een nieuwe toplaag voorzien,

Oþ aangeven van de verzekering is een NEM140 keuring uitgevoerd. De rapportage gaf aan dater"direct
gevaarl¡ke"gebreken zijn geconstateerd. Alle gebreken "gevaarhik na fou(en het gros van de" ongevaarlijke"
gebreken zijn hersteld. Deze controle dient eens in de vijf jaar plaats te vinden
Met Suurs is een nieuw contract voor de brand- en inbraakinstallatie afgesloten. De bestaande installatie is geheel

veruangen en bij de tfd gebracht Dit was mede noodzakelijk omdat per september2019 door KPN de ISDN

verbinding werd opgeheven,

De aanleg van het definitieve gemaal voor door Rijkswaterstaat heeft vertraging opgelopen

Met namõ in de winter van20t9l2020 heeft dat voor veel wateroverlast gezorgd. De noodvoorziening functioneeft

onvoldoende. Rijkswaterstaat heeft aangegeven in2020 de definitieve voorziening te plaatsen.

Bestuur
In 2019 hebben er twee wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden Astrid van Druten, belast met onderhoud, verblijft

voor haar werk de meeste t¡jO op St Maaften. Zij heeft haar bestuurstaken moeten neerleggen Sophie Hofdijk heeft

in november een ven¡elend verkeersongeluk gehad. Zij is hiervan inmiddels gelukkig herstellende Haar taken als

penningmeester worden voorlopig door de rest van het bestuur waargenomen

Voor Astrid is inmiddels vervanging gevondery echter de introductie is op dit moment opgeschott

Voor de penningmeester is nog geen vervanging gevonden

Per 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit:

Benno de Zwaft; voorzitter
Marije Staman; secretaris
Sophie Hofdijk; penningmeester
Marijke Paaijmans; algemeen bestuurslid
Max Schep; Sponsoring
Walter Prinzhorn; voorzitter vereniging

Financiën
We hebben het jaar afgesloten met een verlies van €36.152, waar begroot was een verlies van € 38.000.

Het beter dan verwachte resultaat wordt vooralgedreven door minder afschrijvingen in2019 dan is begroot. Verder is

er meer uitgeven aan de voorziening voor grootonderhoud dan is begroot

Planning 2020
Voor 2020 zijn naast regulier onderhoud bepertcte investeringen gepland Het betreft hier naast regulier onderhoud

investering in de bestrating. In totaal voorzien we € 20.000.

Vanwege Covid-19 cirisis zullen de inkomsten dalen met € 10'000.

Daarnaast zal de stichting onder het motto "samen sterK samen met de Vereniging de lange termijn visie gaan

ontwikkelen om de continuiteit voor de manege ook over meer dan 10 jaar te borgen'
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Exploitatierekening: Begroting 2020

Baten
Huuropbrengst
Gemeentelijke subsidie
Donaties
Totaal baten

Lasten
Afschrijvingskosten
Algemene kosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Onderhoudskosten
Dotatie voorzieningen

Totaal lasten

Exploitatieresultaat

Financiële baten en lasten
Rentebaten
Rentelasten

Resultaat financiële b/l

Resultaat boekjaar

€

29.500
14.000

43.500

44.000
20.000

1.000
6.500

20.000

91.s00

-48.000

-48.000
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Stichtino Maneoe voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2OI9
(ná resultaatbestemming)

31 december 2019 31 december 2018

Ref €

960.9s6

€ € €ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (s,1)

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa (5'2)

Liquide middelen (s.3)

979.048

5.194
t84.266

960.956

189.460

5.233
237.160

979.048

242.393

1.150.416 L.221.441
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31 december 2019 31 december 2018

PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaa r vermogen
Overige reserves

Bestemmingsreserues
Bouwfonds manege
Renovatiefonds en uitbreidings
fonds manegecomplex

Voorzieningen

Ko¡tlopende schulden

96.897

4s2.366

418.475

Ref.

(s.4)

(s.s)

(s.6)

€€ €

967.738

73.420

109.258

108.687

466.403

428.800

€

1.003.890

104.650

112.901

1.150.416 r.22t.441
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2.

Stichtino Maneqe voor Gehandicapten Amsterdam' Amsterdam

EXPLOITATIEREKENING OVER 2019

Begroot 2019 2019 Beqroot 2018 2018

Baten
Huuropbrengst
Gemeentelijke subsidie
Donaties
Totaal baten

Lasten
Afschrijvingskosten
Algemene kosten
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Dotatie voorzieningen
Totaallasten

Exploitatieresultaat

Rentebaten
Rentelasten
Resultaat financiële
baten en lasten

Resultaat boekjaar

Voorstel bestemming
resultaat
Mutatie "Bouwfonds
manege"
Mutatie "Renovatiefonds
en uitbreidingsfonds
manegecomplex"

Overige reseryes
Resultaat boekjaar

39.500
14.000

40.395
t3.706

1.500

24.362
29.669
t.371
7.290

29.030

39.000
14.000

48.000
20.000

1.000
6.000

20.000

39.7t2
25.586
25.000

44.000
20.000
i.000
6.000

20.000

s3.000

91.s00

55.601

9r.722

-36.121

-31

s3.000

95.000

-42.000

32.380
33.471

1.248
7.049

18.950

90.298

93.098

-2.800

-2.665

-r4.037

159.252

-147.880
-2.665

-38.000

-38.000

-10.000

-34.000

6.000
-38.000

106
t37

249
t14

135

r5236 -42.000

-L4.037

-10.325

-rt.790

-12.000

-36.000

6.000
-42.000-36.152
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Stichtino Maneqe voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam

KASSTROOMOVERZICHT OVER 20 19

2019
Ref

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Netto-omzetresultaat

2018
€€€€

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen

Vera ndering in werkkapitaa l:
Vorderingen
Kortlopende schulden
(excl usief kredietinstellingen)

Kasstroom uit bedrUfsoperaties

OnWangen rente
Betaalde rente

24.362
-31.230

-36.121

-6.868

-3.643

32.380
-7.050

-2.800

25.330

t08.202

0

-3.643

0

108.202

(6.6)
(6.7)

106
t37

-46.632

-31

249
-Lt4

r30.732

135

Kasstroom uit operationele
activiteiten

Kasstroom uit
i nvesteri n gsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste
activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit
fi na ncieri ng sactiviteiten

Afname van geldmiddelen (s.3)

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt

Stand begin boekjaar
Mutatie boekjaar

Stand ultimo boekjaar

-6.270

-46.663

-6.270

-113.957

130.867

-113.957

-s2.935 16.909

237.160
-52.935

220.25L
16.909

184.266 237.160
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4.2

Stichtinq Maneoe voor Gehandica oten Amsterdam, Amsterdam

4. TOELICHTING OP DEJAARREKENING

4.1 Algemenetoelichting

ActivÍteiten
De activiteiten van Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan

voornamelijk uit:

o Het verweryen van gelden bestemd voor de bouw van een te Amsterdam te vestigen manege speciaal

aangepast ten behoeve van lichamelijlc en/of geestelijk gehandicapten'

¡ Het stichten en beheren van deze manege alwaar aan lichamelijk- en/of geestel|k gehandicapte ruiters de
gelegenheid wordt geboden tot paard en ponyrijden.

o Het door middel van het paard en ponyrijden bevorderen van de integratie van validen en gehandicapten

Vestigingsadres n inschri¡'fnummer handelsregister
Stichaing Manege voor Gehandicapten Amsterdam is feitelijk gevestigd op Loosdrechtdreef 9, 1108 AZ te Amsterdam

en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer41201711'

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Siictrting Manege voor Gehandicapten Amsterdam zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen

z¡n vooi de in de jaarrekening opgenomen bedragen Indien het voor het geven van het in RJk Cl.103 vereiste

inzicht noodzakelUk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJk O Kleine Organisaties-zonder-winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten

Tenzij b¡¡ de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermelr, worden de activa en

passiva opgenomen tegen nominale waarde

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 mogel'rjke 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.

Vergelijking met voorgaand iaar
Oe gehantãerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongew'ljzigd gebleven ten opzichte van het

vooigaande jaar. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezeç voor zover niet anders is vermeld, geschiedt

waardering tegen nominale waarde.

4.3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste adiva
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijç verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en

indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte

economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprUg rekening

houdend met een eventuele residuwaarde Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderíngen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waardq, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen

voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

vorderingen.
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o
Voorz ie n i n g g root on derho u d
oe voorz¡eñiñg ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van

de te verwacnten t<ósten ouei een reeks van jaren De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde

onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht Indien de werkelijke kosten de voorziene kosten

overtreffen wordt het verschil als last verantwoord.

4.4 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Subsidies
Subsidies worden ten gunste van de exploitatierekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde

uitgaven komen.

4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen

t3122



Stichtinq Maneqe voor Gehand icapten Amsterdam, Amsterda m

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2OI9

5.1 Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2019 is als volgt:

Manege Boerderij

€
Stand per 31 december 2018
Verkrijgi ngs- of vervaardi g ings-
prijzen
Cum ulatieve afschrtjvingen
Boekwaarde

Uitbreiding &
Renovatie

Totaal

1.036.268
-s13.784

71.610
-45.t29

€

743.t7L
-313.088

€

1.851.049
-872.001

€

522.484 26.48L 430.083 979.048

Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties boekjaar

Stand per 31 december 2019
Verkrijgings- of veruaardigings-
prijzen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

-L2.652 -1.385
6.270

-10.325
6.270

-24.362
-12.652 -1.38s -4.0s5 -18.092

1.036.268
-526.436

71.610
-46.5t4

749.441
-323.413

1.857.319
-896.363

s09.832 2s.096 426.028 960.956

Afsch rijvi n g spercenta ges 2o/o - t2,5o/o 2o/o - 20o/o 2o/o - 20o/o

De WOZ-waarde van de manege en boerderij (inclusief uitbreiding en renovatie) bedraagt € 861.000'

5,2 Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa
De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd

31 december
2019

€

Vooruitbetaalde efpacht
Nog te onWangen rente 2018

5.194

s.r94

5.3 Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd
31 december

20t9
€.

ING Betaalrekening
ING Vermogen Spaarrekening

3.915
180.351

31 december
2018

€

4.984
249

5.233

31 december
2018

€

46.9L5
190.245
237.160

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting

t84.266
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5.4 Eigen vermogen

Het verloop van de posten behorende tot het eigen vermogen gedurende het verslagjaar20l9 is als volgt:

Stand per Resultaat Overige mutaties Stand per

31 december boekjaar 31 december

2018 2019

€€€ €

Vrije reserues
Overige reserves

Bestemmingsreserues
Bouwfonds manege
Renovatiefonds en uitbreidingsfonds
manegecomplex

Stand begin boekjaar
Dotatie voorziening
Onderhoudskosten
Stand per 31 december

108.687 -36.152 24.362

-t4.037

-10.325

96.897

4s2.366

418.47s

466.403

428.800
1.003.890 -36.152

Het bouwfonds manege is gevormd uit de ontvangen giften en bijdragen ten behoeve van het gebouw van de

manege. Op dit fonds komen in mindering de afschrijvingen op de manege en boerderii

Het renovatiefonds en uitbreidingsfonds manegecomplex is gevormd uit de ontvangen giften en bijdragen ten

behoeve van de renovatie en uitbreiding van het manegecomplex
Op dit fonds komen in mindering de afschrijvingen op de uitbreiding en renovatie

In 2018 is een deel van de overige reserues overgebracht naar de bestemmingsreserve Renovatiefonds en

uitbreid ingsfonds ma negecomplex.

5.5 Voorzieningen

967.738

Het betreft een voorziening groot onderhoud'
Het verloop van de voorziening groot onderhoud gedurende het verslagjaar2019 is als volgt:

2019
€

104.650
29.030

-60.260
73.420

5.6 KoÊlopendeschulden

Overlopende passiua
De kortlopende schulden uit hoofde van overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd

31 december
20t9

€

Accountantskosten
Diversen
Overige overlopende passiva

2.745
9.412

96.781

2018

€

111.700
18.950

-26.000

104.650

31 december
2018

€

2.s00
9.412

989
108.938 112.901

De overige overlopende passiva betreft een verkregen vergoeding voor de aanschaf van een aantal zonnepanelen De

zonnepañelen zijn opgenomen onder de materiële vaste activa De post valt vrij gedurende vijfentwintig jaar, gelijk

aan de afschrijvingstermijn van de zonnepanelen
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o
5.7 N¡et ¡n de balans opgenomen verplichtingen en activa

Meerjarige financiële verplichtingen
De jaarlijkse erfpachtcanon terzake van de bij punt 5.1 vermelde percelen grond bedraagt € 13.850. De eÉ-

pachtovereenkomst geldt tot 2036; indexering vindt iedere 5 jaar plaats.

Ge m eentelijke su bsidie
Vanuit de gemeente is voor het boekjaar 2020 een subsidie toegekend ter grootte van maximaal het te betalen

erfpachtcanon.
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Stichtinq Maneoe voor Gehandicaoten Amsterda m' Amsterdam

6. TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER2019

6,1 Baten

De baten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Huuropbrengst
Gemeentelijke subsidie
Overige donaties

6.2 Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Manege
Boerderij
Uitbreiding en renovatie

6.3 Algemene kosten

De algemene kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Belasting
Etfpacht
Onderhoudskosten
Accountantskosten
Diversen

6.4 Huisvestingskosten

De huisvestingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd

2019 2018

€

40.395
13.706

1.500

39.7r2
25.586
25.000

€

55.601

De gemeentelijke subsidie heeft een structureel karakten Deze exploitatiesubsidie is toegekend voor maximaal

€ 13.706 dat uitsluitend bestemd is voor de kosten van de edpachtcanon

90.298

2019 2018

€

12.652
1.385

10.325

€

t2.652
1.385

18.343

24.362 32.380

2019 2018

€

1.093
13.890
15.325
2.866

-3.505

1.068
13.852
19.181
2.555

-3.185

€

29.669 33.471

2019 2018

€ €

r.248Huur grasland en waterschapsbelasting t.37t
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o
6.5 Organisatiekosten

De organisatiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vezekering

6.6 Rentebaten

De rentebaten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vaste termijn rekening

6.7 Rentelasten

De rentelasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bankkosten

2019 2018

€

7.290

€

7.049

2019 2018

€

106

€

249

2019 2018

€

L37

€

-LL4

L8122



o
7

Stichtino Maneoe voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gebeu¡tenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeuftenissen na balansdatum voorgedaan

OndeÉekening jaarrekening

Amsterdam, 10 juni 2020

Stichting Ma nege voor Gehandicapten Amsterdam

Bernardus de Zwa¡t Sophie Hofdijk

Ma ril'e va n Hall-Stama n Martina Paaijmans

Max Schep Walter Prinzhorn
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Horlings
Nexia

Aan het bestuur van
Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam
Loosdrechtdreef 9
1108 AZ AMSTERDAM ZUID-OOST

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam te Amsterdam
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting Manege voor Gehand¡capten Amsterdam per 31 december 2019 en van

het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende R-lRichtlijn RIK-CI Kleine organisaties

zonder winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de exploitatierekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands rechÇ waaronder ook de Nederlandse

coñtrolestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam zoals vereist in de Verordening inzake de

onafllankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags en beroepsregels

accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel

B. Verklaring over de in het jaarverclag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarb'rj, omvat het jaarverslag andere informatiq, die bestaat uit het

bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie geen materiële afwijkingen

bevat die de geloofrruaardigheid van de jaarrekening kan ondermijnen.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip verkregen vanuit de

jaárrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afi¡¡ijkingen bevat die de

gelooñruaardigheid van de jaarrekening kan ondermijnen'

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard720. Deze

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerþaamheden bij dejaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatiq, waaronder het bestuursverslag in

overeenstemming met de Rl-Richtlijn RIK-C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

H oding s i s aô nge sìo¡en b ij Nexìê I niernati onêì, ee ñ were ldwijd n etwerk vån onâfrê¡ k€ lijke ¿ccôu ntår1ts - eñ a dvi èska nto re ñ.
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de iaarekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemmlng

met de in Nederland geldende RlRichtlijn RJK-C1 Kleine organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur

verantwoordelUk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afi¡rijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afirrregen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in

continu'rteit vooft te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken

op basis van de continurteitsveronderstelling tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of
de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is

Het bestuur moet gebeuftenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of destichting

haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan vooftzettery toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de iaarekening
Onze verantwoordel¡kheid is het zodanig plannen en uiWoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelük is dat

wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlij( van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de aard, timing en omvang van onze

èontrolewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afuiijkingen op ons oordeel

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele

ooideelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarde4 ethische voorschriften en

de onaflrankelijkheidseisen, Onze controle bestond onder andere uit:

o het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en

ñet verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel Bij fraude is het

risico dat een añrvijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten Bij fraude kan sprake zijn

van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggery het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing

o het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden Deze werkzaamheden hebben niet

als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van destichting;

o het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren

van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

o het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuìteitsveronderstelling aanvaardbaar is Tevens het op

basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeuftenissen en omstandigheden zijn waardoor

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continui'teit kan vooftzetten. Als wij

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaa| zijn wij verplicht om aandacht in onze

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in dejaarrekening. Als de toelichtingen

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring Toekomstige gebeuftenissen of omstandigheden

kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuì'teit niet langer kan handhaven;
o het evalueren van de presentatiq, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

o het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeuftenissen
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en t¡ming van de controle en over de

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomery waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 10 juni 2020

Horlings Accountants & B.V

N.C.G. Kuipers
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