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Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan het bestuur van Stichting Dierentehuis Arnhem e.o.

De jaarrekening van Stichting Dierentehuis Arnhem e.o. te Vetp Gtd is door ons samengestetd op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021
en de winst- en vertiesrekening over 2021 met de daarbij horende toetichting. ln deze toetichting is
onder andere een overzicht van de gehanteerde grondstagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.

Deze samenstetlingsopdracht is door ons uitgevoerd votgens Nedertands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat \{ij u ondersteunen bij het opstelten en presenteren van de jaarrekening
in overeenstemming met de in Nedertand van toepassing zijnde grondstagen voor de financiëte
verstaggeving. Wij hebben daarbij onzë deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking
en financiëte verstaggeving toegepast.

Bij een samenstettingsopdracht bent u er yerantwoordetijk voor dat de informatie ktopt en dat u ons
atte retevante informatie aantevert.
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regetgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstetting dat u aan deze verantwoordetijkheid heeft votdaan. Ats
siotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beetd van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van St'ichting Dierentehuis Arnhem
e.o..

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

Arnhem, 28 juni 7027

BDO Accountants
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R.B. Dibbets AA
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IBDO
Resultaten

Ontwikkeling resultaat

Baten
Kostprijs van de omzet
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Brutomarge {brutobedrijfsresultaat)

Personeelskasten
Lonen en salanissen
Sociate lasten
Pensioentasten

Af xhri jvingen en woardevermi nderi nge n
Afschrijvingen materiëte vaste actiya

Ove ri ge bedr ij f skoste n
Overige personeelsgeretateerde kosten
Huisvestingskosten
Yerkoopkosten
Auto- en transportkosten
Kantoorkosten
Àtgemene kosten

§om der kosten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten
lncidentele baten en lasten

Resultaat inclusief incidentele baten en lasten

2471 20?.0

518.ó81 100,0
-105.898 -29,4
-16.222 -3,1

476.183 100,0
-88.808 -18,ó
-11.882 -2,5

39ó.5ó1 76,5

152.16b 29,3
34.326 6,6
6.650 1,3

375.493 78,9

't72.449 36,2
35.81ó 7,5
5.830 1,2

20.148 4,2

44.088 9,3
53.097 1tr,2

-801 -0,2
76.$ffi 5,6
24.758 5,1
20.'t95 4,2

26.852

43.450
42.853
4.666

3§.764
23-4,11
15.053

5,2

8,4
8,3
0,9
5,9
4r9
2,9

382.224 73,7 4A1.746 84,4

14.337 2,8

-1.790 -0,3
70.24a 13,5

-26.753 -5,5

-24 0,0
93.791 19,7

,14,282.787 16,0 67.514



Stichting Dierentehuis,Arnhem e.o., te Vetp Gtd

Balans p€r 3í december 2021

Activa
(l'{o voorstel r ell.t I tadtbe ste mmí n g ) 31 -12-2021 3'1-12-2020

€€€€

Yaste activa

ttateriëla Yaste actiYa
Andere vaste bedrijfsmiddeten 89.423 116.275

89.423 116.?.75

Vlottende ectiva

Vordertngen
Handetsdebiteuren
Overlopnde activa

Liquide middelen

Tstaal

3r.051
98.741

12.385
88.816

129.792

969.531

10!.201

879.82í

1.188.746 1.W7.297
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Stichting Dierentehuis Arnhem e.o., te Velp Gtd

Fassiva

{Na voa rste I rew { taatbeste mmi ng)

Eigen vermogen
Vrij stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve i nzake
nieuwbouw
Besternrningsreserve inzake
ambutances
BestemmingsreserYe inzake
exp loitatiete Y,orl 702U 2423
Bestemrningsreserve inzake
communicatie en beveitiging 7022

Kortlopede schulden
Leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociate
vezekeringen
Overige schulden
Overtopende passiva

Totaal

31-17-24?1 31 -12-2020

€

342.169
553.764

71.913

130.m0

20-m

€

227.269
600.931

91.859

100.000

20.m0

1.035"059

27.89s
22.385

11.958

62.238

1.W7.297

23.060
2s-292

782
zt.7&

1.117.846

70-9ffi

1.188.746
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Bestuursverslag

Organisatie en bestuur

Doelstelling, beleid en activiteiten
Reeds vete jaren voert Dierentehuis Arnhem en omstreken de wettetijke taak uit om zwerfdieren op
te vangen voor de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaat, Lingewaard, Duiven, Westervoort,
Overbetuwe, Zevenaar en Doesburg.
Dit gebeurt op basis van overeenkomsten en vastgelegde tarieven met deze gemeenten.

ln het voorjaar 2020 brak Covid uit. De gevotgen waren duidetijk merkbaar, een groot deel van het
jaar werd er aangepast gewerkt. Het asiel was alteen op afspraak voor het pubtiek geopend. Voor de
medewerkers betekende dit, dat de coronaregets moesten worden nageteefd en dat er ook met
minder vrijwi[tigers gewerkt kon worden. De dierenambutance bleef in bedrijf, maar een deel van
het jaar alleen voor spoedritten voor gewonde dieren. Dit heeft zijn invtoed gehad op de regutiere
exptoitatie. Nadat gedurende de zomer 2021 attes weer een tijdje "normaa[" was, sloeg het virus in
het najaar 202í weer in votle hevigheid toe en werden ook medewerkers getroffen door het virus,
waardoor er een extra beroep moest worden gedaan op gezonde medewerkers voor de verzorging
van de dieren en de ambutancediensten.
Ondank a[ deze probtemen heeft het dierentehuis 2021 de exploitatie afgestoten met een licht
positief resuttaat van € 14.000,-. Dankzij de incidentete baten, erfenissen en giften van €
f7.4A7,- en anderzijds de incidentete lasten zijnde de onderzoekskosten van de nieuwbouw ad. €
47.167 vatt het resuttaat veel hoger uit.

A[ enige jaren is er een tandetijke tendens van datende aantatten honden in de dierenopvangcentra.
Deze tendens is ook bij ons zichtbaar. Door de coronacrisis bteven meer mensen thuis, wat
resutteerde in minder weggetopen dieren. De gevonden honden gaan voornametijk retour eigenaar
dankzij chip en internet.

Het aantal katten dat per jaar wordt opgevangen is ats attijd aan sterke schommelingen onderhevig.
Wij prijzen ons rijk met een groot aantal gastgezinnen, waardoor vrijwet a[[e kittens onder de 16

weken in een thuissituatie worden opgevangen, waardoor ze goed gesociatiseerd zijn en daardoor
veet beter ptaatsbaar. Hetaas zien we a[ een aantal jaren een tendens dat de zwerfkatten met meer
fysieke probtemen worden aangetroffen, waardoor ze meer medische behandeling en een langere
verbtijfsduur bij ons hebben, alvorens ze herptaatst kunnen worden.

|nZA21 hadden we op een gegeven moment een record aantal van meer dan 60 konijnen
tegetijkertijd in de opvang. A[ enige jaren neemt het aantal zwerfkonijnen toe. Het is dus niet
atteen te wijten aan corona. De verwachting btijft, dat de toename van het aantal 'zwerfkonijnen'
de komende jaren zal dsorzetten.

ln totaal hebben wij ruim 5.400 metdingen gehad en 6.000 ritten gereden met onze
dierenambutances.
ln het asiel zijn ongeveer 1.400 dieren opgevangen, waarvan 1 50 honden, 830 katten,
1 38 konijnen en 1 80 vogels.

De stichting heeft drie dierenambutances in bedrijf . Getet op de vete ritten die worden gemaakt
betekent dit ook dat de ambutances na 5 jaar vervangen moeten worden.
Eind 2020 is één dierenambutance vervangen met dank aan donateurs die een financiëte bijdrage
hebben geleverd.

De stichting heeft in 2021 negen medewerkers in dienst (6,6 Fte.) en vele vrijwittigers die atten met
grote inzet en betrokkenheid de dierenambulance en metdkamer bemensen, opgevangen dieren
verzorgen en voor de herplaatsing van de opgevangen dieren zorgen. Zonder hun grote inzet en
betrokkenheid zou het dierentehuis niet goed kunnen functioneren. Het bestuur is hen atten daar
zeer dankbaar voor.

Ook zijn wij degenen die aan ons doneren en ons benoemen in hun testament heet erg dankbaar.



De aandacht van het bestuur was ook dit verstagjaar vooral gericht op nieuwbouw van het
dierentehuis.
Het gebouw dateert van 1966 en is niet meer in goede staat, zodat veel onderhoud nodig is en het
votdoet bovendien niet votdoende aan de huidige eisen van dierenwetzijn.
Eind 2019 heeft het bestuur een definitieve keuze gemaakt en besloten om de nieuwbouw te
realiseren op de huidige locatie.
De architect heeft begin 2020 een eerste gtobate schets gemaakt voor een nieuw gebouw en een
gtobate indicatie gegeven van de daarmee gemoeide kosten.
Omdat ruim driekwart van de inkomsten van de stichting afkomstig is van de 9 gemeenten voor wie
het dierentehuis de zwerfdieren opvangt, is het van betang dat zij betrokken btijven bij de
voortgang van de ptannen. Daarom is met de gemeenten afgesproken om ieder kwartaal informatie
over de voortgang door het bestuur te geven aan een delegatie van ambtenaren van deze
gemeenten, zodat ze op de hoogte btijven van de uitwerking van de plannen van het bestuur. ln het
najaar van 2021 witde de gemeente meer diepgaande informatie over de bouwkosten hebben.
Daarom is in december door het bestuur de opdracht gegeven aan een onafhanketijk bureau om de
te verwachten kosten van de nieuwbouw opnieuw door te rekenen. Eind2022, begin 2023 zulten de
gemeenten uitsluitsel geven of de gevraagde gemeentegarantie wordt verstrekt. ln dat geva[ zulten
de nieuwbouwplannen worden uitgewerkt en kan in 2023 met de nieuwbouw worden begonnen. Bij
een negatief bestuit van de gemeenten zal het dierentehuis in de eerste hetft van 2023 worden
gesloten.Het bestuur doet er attes aan om dit scenario te vermijden.

Het bestuur bestond in 2021 uit:
Mevrouw P. Swenker voorzitter
De heer J.H. Ktein Motekamp bestuurstid
Mevrouw M. van Lenthe bestuurstid
De heer R. A. van lttersum penningmeester
|n2021 trad de heer T. Theijse toe tot het bestuur
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