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Stichting de Vijfsprong

1.1 JAARREKENING

1.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 4.679 5.230
Materiële vaste activa 2 68.767 55.286
Totaal vaste activa 73.447 60.516

Vlottende activa

Voorraad 3 196.880 166.654
Vorderingen 4 56.048 99.520
Liquide middelen 5 96.235 44.870
Totaal vlottende activa 349.163 311.044

Totaal activa 422.610 371.561

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
€ €

PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal 233.018 174.587
Bestemmingsfonds 1.080 1.080
Totaal eigen vermogen 6 234.098 175.667

Langlopende schulden 7 77.526 92.770

Kortlopende schulden 8 110.987 103.125

Totaal passiva 422.610 371.561
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1.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2021

Ref. 2021 2020
€ €

BRUTO MARGE

Omzet 10 800.869 773.256

Overige opbrengsten 11 125.329 133.613

Inkoopwaarde omzet 12 -315.280 -333.715

Som der bedrijfsopbrengsten 610.918 573.154

BEDRIJFSLASTEN:

Lonen & salarissen 13 256.580 256.378

Inkopen akkerbouw en vee 14 82.514 79.715

Afschrijvingen 15 16.122 16.314

Huisvestingskosten 16 88.720 75.078

Pacht 17 28.235 25.648

Exploitatie- en machinekosten 18 9.333 13.668

Autokosten 19 8.801 5.478

Verkoopkosten 20 4.525 6.578

Algemene kosten 21 35.332 27.058

Bijzondere baten 22 -500 -7.000

Bijzondere lasten 22 12.819 6.194

Som der bedrijfslasten 542.483 505.109

BEDRIJFSRESULTAAT 68.435 68.045

Financiële baten en lasten 23 -1.851 -3.692

Vennootschapsbelasting 24 -8.153 0

RESULTAAT BOEKJAAR 58.431 64.352

RESULTAATBESTEMMING 2021 2020
€ €

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging aan kapitaal 58.431 64.352
58.431 64.352

Pagina 2



Stichting De Vijfsprong

1.1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.1.3.1 Algemeen

Algemene gegevens

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

1.1.3.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Voorraden

Vorderingen
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Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021,

Voorraden worden gewaardeerd tegen een ingeschatte kostprijs eventueel onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, of tegen lagere opbrengstwaarde.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. 
Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. Daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Een herziening van een schatting wordt opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de 
balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt 
niet afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingspercentages worden toegelicht onder de materiële vaste activa. 

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, worden deze in mindering gebracht 
op de investeringen.

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief.

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen 
vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief 
geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar

Stichting De Vijfsprong is statutair (en feitelijk) gevestigd te Vorden, aan de Reeoordweg 2 en is geregistreerd onder KvK-nummer 56050607.

De belangrijkste activiteiten zijn het ten behoeve van de Stichting Urtica, gevestigd te Vorden, het in stand houden en verder ontwikkelen van het biologisch-
dynamische land- en tuinbouwbedrijf en het creëren van een therapeutisch werkklimaat in het land- en tuinbouwbedrijf voor zorg- en hulpvragers.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en titel 9 BW2.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.



Liquide middelen

Voorzieningen 

Schulden

1.1.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Personele kosten

Groot onderhoud:

Financiële baten en lasten
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Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Eventuele 
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden niet opgenomen onder kortlopende schulden, maar afzonderlijk toegelicht. 

De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover 
nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen.

Voor de beloningen met opbouw van rechten en kosten samenhangend met de opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in 
aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is 
ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 
worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de 
verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 
doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat 
zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste 
schatting  van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 
worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 
waarderingsgrondslagen. Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend 
met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van 
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn 
gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend en worden indien relevant zonodig apart 
toegelicht ten behoeve van het inzicht. 

Opbrengsten uit het verlenen van diensten en uit hoofde van verkooptransacties worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de 
opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin deze transacties op 
balansdatum zijn verricht betrouwbaar kunnen worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt op 
betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde transactie niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van 
de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten 
zijn verantwoord.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden  betaalde (te betalen) interest. 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit 
het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen, 
tenzij anders vermeld. 

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een 
verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Aflossingsverplichtingen voor het komend jaar worden niet opgenomen onder kortlopende schulden, maar 
afzonderlijk toegelicht.

De kosten van periodiek groot onderhoud worden opgenomen als onderdeel van de materiële vaste activa, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

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



Overheidssubsidies

1.1.3.4 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum
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Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening 
worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke 
gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan 
toegelicht in de jaarrekening.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen 
en dat wordt voldaan aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-
en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de kosten van een actief worden 
systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. 
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1.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Erfpachtrecht 4.679 5.231

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 5.230 5.781
Bij: investeringen 0 0
Af: afschrijvingen 551 551

Boekwaarde per 31 december 4.679 5.230

2. Materiële vaste activa
31-dec-21 31-dec-20

De specificatie is als volgt: € €

Mestplaat 0 0
Erfverharding 0 501
Inventaris 23.887 13.241
Landbouwmachines 5.026 6.996
Installaties 35.895 25.310
Bedrijfsauto's 3.963 9.246

Totaal materiële vaste activa 68.767 55.286

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 55.290 70.338
Bij: investeringen 29.048 25.975
Af: afschrijvingen 15.571 41.019
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 68.767 55.290

3. Voorraad

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Veestapel 58.112 53.745
Veevoer 29.598 20.803
Sperma 1.116 352
Akkerbouw 0 115
Zuivel 56.466 44.985
Verpakkingsmateriaal 17.971 16.480
Voorraad brandstof 1.220 351
Winkel 23.904 23.859
Emballage 8.494 5.963

Totaal voorraden 196.881 166.654
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1.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

4. Vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Debiteuren 16.569 67.879
Voorziening dubieuze debiteuren -3.628 -3.186

Overige vorderingen:
Nog te ontvangen bedragen / vooruitbetalingen 34.099 31.730
Vooruitbetaalde bedragen 7.326 3.096
Omzetbelasting 1.683 0

Totaal debiteuren en overige vorderingen 56.049 99.519

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Rabobank 87.686 42.396
Triodos 575 834
Kas 4.711 1.640
Kruisposten 3.263 0

Totaal liquide middelen 96.235 44.870

Toelichting:

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Kapitaal 233.018 174.587
Bestemmingsfonds 1.080 1.080

Totaal einde boekjaar 234.098 175.667

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021
€ € € €

Kapitaal:
Kapitaal - verloop over 2021 174.587 58.431 0 233.018

Totaal algemene reserves 174.587 58.431 0 233.018

Bestemmingsfonds
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2021 bestemming mutaties 31-dec-2021
€ € € €

Bestemmingsfonds 1.080 0 0 1.080

Totaal bestemmingsfondsen 1.080 0 0 1.080
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De liquide middelen staan volledig ter beschikking van de stichting
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1.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Lening Stichting Urtica 29.201 32.445
Lening particulieren 4.425 4.425
Lening Stichting Urtica 43.900 55.900

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 77.526 92.770

Toelichting:

In 2021 is de aflossing op deze lening door Stichting Urtica geschonken.

Het verloop is als volgt weer te geven: 2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 92.770 109.533
Af: aflossingen 15.244 16.763

Stand per 31 december  77.526 92.770

8. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Crediteuren 49.646 59.057
  

Overige schulden:   
Loonheffing 0 8.589
Lonen en vakantiegeld 5.449 5.973
Pensioenpremies 6.731 6.330
Verlof- en pbl uren 14.920 17.215
Omzetbelasting 0 2.340
Vennootschapsbelasting 8.153 0
Nog te betalen bedragen 26.088 3.622

Totaal overige kortlopende schulden 110.987 103.126

Toelichting:

9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Per balansdatum zijn de volgende huur- en pachtverplichtingen aanwezig:

Pacht 47.66.77 ha van Natuurmonumenten, jaarlijkse verplichting € 11.535,=, looptijd tot 31-12-2023

Pacht 1.95.40 ha van Natuurmonumenten, jaarlijkse verplichting € 1.000,-, langdurige verplichting
Pacht 2,16.67 landbouwgrond van Stichting Grondbeheer, jaarlijkse verplichting € 1.083,=, langdurige verplichting.
Pacht 13.14.38 ha bos- en landbouwgrond van Stichting Grondbeheer, jaarlijkse verplichting € 4.320,=, looptijd tot 31-05-2049.
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Pacht 5.23.58 ha van Ir. J.B. Thate jaarlijkse verplichting  € 5.645,=, looptijd tot 28-12-2026

De lening ad € 30 k van Stichting Urtica is eeuwigdurend. Rente wordt niet berekend.

De lening van de particulieren zijn vooralsnog aflossingsvrij. Rente wordt niet berekend.

Op een lening o/g van Stichting Urtica ag € 44 k wordt 1,75% rente berekend. 

De jaarlijkse aflossingsverplichting op de lening ad € 44 k  van Stichting Urtica bedraagt € 12.000,=

Alle schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 
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1.1.5 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Totaal
Mestplaat Erfverharding Inventaris Landbouwmachines Installaties Bedrijfsauto's

€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2021
- aanschafwaarde 21.032 51.319 185.353 122.849 59.956 23.950 464.455
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 21.032 50.818 172.112 115.853 34.646 14.704 409.165

 
Boekwaarde per 1 januari 2021 0 501 13.241 6.996 25.310 9.246 55.290

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 14.500 0 14.548 0 29.048

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 0 501 3.854 1.970 3.963 5.283 15.571

- inhaalafschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 0 0 27.353 0 0 0 27.353

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 27.353 0 0 0 27.353

0
- desinvesteringen 0
  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -501 10.646 -1.970 10.585 -5.283 13.477

Stand per 31 december 2021
- aanschafwaarde 21.032 51.319 172.500 122.849 74.504 23.950 466.150
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 21.032 51.319 148.613 117.823 38.609 19.987 397.383

Boekwaarde per 31 december 2021 0 0 23.887 5.026 35.895 3.963 68.767

Afschrijvingspercentage 10,0% 10% / 20% 7% /20% 20% 33% 10% 33% 33,0%
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BIJLAGE

 1.1.6 Overzicht langlopende schulden ultimo 2021 

Leninggever
Afsluit-
datum

Hoofdsom
Werke-
lijke-
rente

Restschuld 
31 december 

2020

Nieuwe 
leningen in 

2021

Aflossing in 
2021

Restschuld 
31 december 

2021

Restschuld 
over 5 jaar

Aflos-
sings-
wijze

Aflos-
sing 2022

 €  %  €  €  €  €  €  € 

Stichting Urtica 31-dec-11 264.000 1,75% 55.900  12.000 43.900 0 Lineair 12.000
Stichting Urtica 1-jan-20 32.445 0,00% 32.445 0 3.244 29.201 29.201 Geen 0
Leningen Particulieren   0,00% 4.425  0 4.425 4.425 Geen 0
Totaal 92.770 0 15.244 77.526 33.626 12.000

Pagina 10



Stichting de Vijfsprong

1.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Bruto marge

10. Omzet

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Omzet zuivel 302.026          286.211            
Omzet winkel 488.239          476.385            
Overige omzet 10.605            10.660              

Totaal omzet 800.869          773.256            

11. Overige opbrengsten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Subsidies 32.080            23.921              
Inkomsten akkerbouw/vee 27.052            16.779              
Begeleidingsvergoeding 50.000            56.913              
Overige opbrengsten 7.568              10.483              
Droogteschade 8.630              25.518              

Totaal overige opbrengsten 125.329          133.613            

Toelichting:

opbrengsten, niet meer bij omzet.

12. Inkoopwaarde van de omzet

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Inkoop zuivel 39.934 31.200
Overige inkoop 21.307 10.516
Voorraadmutatie -13.017 18.891
Inkoop winkel 267.056 273.109

Totaal inkoopwaarde van de omzet 315.280 333.715

LASTEN

13. Lonen & salarissen

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Loonkosten 115.987 117.704
Doorbelaste kosten directie-overhead 17.750 17.750
Sociale lasten 20.754 22.326
Pensioenpremies 15.019 14.850
Overige personele kosten 8.013 13.141
Subtotaal 177.523 185.771

Derden 79.058 70.607

Totaal personeelskosten 256.580 256.378

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):
 Totaal gemiddeld aantal personeelsleden 3,2 3,8

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Pagina 11

Subsidies bestaan uit RVO subsidies voor betalingsrechten, vergroeningsbetaling en subside voor natuurbeheer.
De inkomsten akkerbouw/vee en begeleidingsvergoeding zijn in de jaarrekening 2021 verantwoord bij overige



Stichting de Vijfsprong

1.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Inkopen akkerbouw/vee

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Zaad en pootgoed 6.298 7.435
Verzorgingskosten vee 12.098 10.170
Kracht - en ruw voer rundvee 41.421 43.747
Aankoop stro 19.146 14.167
Aankoop vee 6.184 1.240
Inkopen akkerbouw/vee 10.529 5.764
Voorraadmutaties -13.162 -2.807

Totaal inkopen akkerbouw/vee 82.514 79.715

15. Afschrijvingen

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Afschrijvingen:
Immateriële vaste activa 551 551
Materiële vaste activa 15.572 15.764

Totaal afschrijvingen 16.122 16.314

16. Huisvestingskosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020

€ €

Huur gebouwen 42.168 42.168

Belastingen 1.474 1.458

Verzekeringen 1.584 408
Onderhoudskosten 21.384 12.960
Afvalkosten 3.227 3.089
Energie 18.884 14.116
Schoonmaakkosten 0 880

Totaal huisvestingskosten 88.720 75.078

17. Pacht

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Pacht 28.235 25.648

Totaal autokosten 28.235 25.648

18. Exploitatie- en machinekosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Kleine aanschaffingen 470 1.042
Assurantiepremie machines 769 2.564
Onderhoud machines 4.962 7.710
Brandstof tractoren 3.132 2.353

Totaal exploitatie- en machinekosten 9.333 13.668

Pagina 12



Stichting de Vijfsprong

1.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Autokosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Brandstof 2.193 1.933
Verzekeringen en belastingen autos 1.735 1.869
Onderhoud vervoersmiddelen 4.874 1.676

Totaal autokosten 8.801 5.478

20. Verkoopkosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Kosten automatisering 1.311 2.953
Fusthuur 205 298
Keuringskosten 2.330 2.185
Overige verkoopkosten 680 1.141

Totaal verkoopkosten 4.525 6.578

21. Algemene kosten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Kantoorkosten 339 345
Telefoonkosten 801 750
Administratie- en advieskosten 5.866 3.779
Kosten Raad van Toezicht 6.809 9.362
Contributies 6.435 4.686
Assurantiepremie 5.330 2.365
Abonnementen 92 85
Overige algemene kosten 9.661 5.687

Totaal algemene kosten 35.332 27.058

22. Bijzondere baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Overige bijzondere baten -500 -7.000
Subtotaal bijzondere baten -500 -7.000

Kasverschillen 76 226
Gemengde btw 5.702 5.968
Lasten voorgaande jaren 7.042 0
Subtotaal bijzondere lasten 12.819 6.194

Totaal bijzondere baten en lasten 12.319 -806
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LASTEN

23. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Ontvangen bankrente -32 -5
Subtotaal financiële baten -32 -5

Betaalde bankrente 1.883 1.269
Betaalde rente leningen 0 2.428
Subtotaal financiële lasten 1.883 3.697

Totaal financiële baten en lasten 1.851 3.692

24. Vennootschapsbelasting

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Jaar:
2021 8.153
2020 0 0

Totaal vennootschapsbelasting 8.153 0
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1.1.8 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting De Vijfsprong heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 30 mei 2022.

De raad van toezicht van de Stichting De Vijfsprong heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering 
van 30 mei 2022.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.
Mevrouw A. van Zon 30 mei 2022
Directeur-bestuurder

W.G.
De heer A.J.B. Wopereis 30 mei 2022
Voorzitter Raad van Toezicht

W.G.
De heer I.J.M. Kock 30 mei 2022
Lid Raad van Toezicht

W.G.
De heer J.J.N.M. Bakker 30 mei 2022
Lid Raad van Toezicht
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1.2  OVERIGE GEGEVENS

1.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

1.2.2 Nevenvestigingen

Stichting De Vijfsprong heeft geen nevenvestigingen.
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In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de Stichting.


