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Geachte commissieleden, 

 

Met ingang van 2021 is SRO Huizen B.V. gestart met het beheer en de exploitatie van 

Sportcentrum De Meent, sporthal Wolfskamer, de gemeentelijke gymzalen en zwembad 

Sijsjesberg. Naast de rol van opdrachtgever en eigenaar van de accommodaties (wethouder 

sport) is de gemeente voor 50% aandeelhouder van SRO Huizen B.V. en is daarmee een 

Verbonden partij. De algemene vergadering van aandeelhouders (AvA), vertegenwoordigd 

door de wethouder financiën, stelt jaarlijks het jaarplan en het jaarverslag vast.  

 

In de aandeelhoudersvergadering van 18 mei 2022 is het Financieel jaarverslag 2021 van 

SRO Huizen B.V. vastgesteld. SRO Huizen sluit 2021 af met een positief resultaat van 

€ 66.319 na belastingen. Het jaarverslag, de jaarrapportage inclusief toelichting door SRO en 

het collegebesluit dat ten grondslag ligt aan de gemeentelijke besluitvorming in de AvA vindt 

u als bijlagen bij deze mededeling. 

 

Zoals ook in de van de paragraaf verbonden partijen bij de jaarrekening is vermeld, verloopt 

de samenwerking tussen de gemeente en SRO goed. Dat geldt ook voor de samenwerking 

tussen SRO en de gebruikers van de accommodaties, zo blijkt uit de 

tevredenheidsonderzoeken die SRO heeft uitgevoerd. Voor een meer inhoudelijke toelichting 

verwijs ik u naar de betreffende jaarstukken en de aanvullende toelichting daarop door SRO.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Roland Boom  
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FINANCIEEL VERSLAG



1                BESTUURSVERSLAG

Algemeen 

De coronacrisis in Nederland is een gevolg van de uitbraak van de infectieziekte COVID-19 in 2020.  

De pandemie leidde tot voor Nederland ongekende maatregelen, waarbij het maatschappelijke 

verkeer voor een groot deel werd stilgelegd. Onder meer alle scholen, universiteiten, bibliotheken, 

cafés, kapperszaken, musea, bioscopen en restaurants waren diverse perioden in 2021 gesloten of 

beperkt in hun dienstverlening. Sportwedstrijden en tal van andere evenementen werden afgelast. 

Aan iedereen werd geadviseerd om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en niet naar het 

buitenland te reizen als dat niet echt noodzakelijk was. Daarnaast werd gevraagd om zoveel mogelijk 

binnen te blijven en zo mogelijk vanuit huis te werken.  

Een en ander heeft forse gevolgen voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Alle sport- en 

onderwijsgebruik is verschillende malen beperkt en vervolgens gedeeltelijk en gefaseerd 

(buitensport, basisonderwijs) weer op gang gekomen.  

 

In januari zijn we gestart met de exploitatie, beheer en onderhoud van sportaccommodaties in 

Huizen. Het was een vreemde start middenin de corona periode en met voorzieningen die dicht 

waren.  

 

Sportcentrum De Meent 

In sportcentrum de Meent hebben we het afgelopen jaar op technisch gebied het achterstallig 

onderhoud flink aangepakt. We hebben gewerkt aan het verduurzamingsproject dat op stapel staat 

voor de Meent en gymzaal Ellertsveld.  

 

Buitenzwembad de Sijsjesberg 

Buitenzwembad de Sijsjesberg heeft een prachtig nieuw entreegebouw gekregen waardoor het weer 

helemaal van deze tijd is. Ondanks het nieuwe uiterlijk verliep het jaar te rustig. Dit kwam door de 

corona maatregelen maar ook door het slechte weer. Het seizoen is verlengd met de maand 

september, dit tot grote tevredenheid van de gasten. 

 

Overige binnensportaccommodaties 

De overige binnensportaccommodaties hebben ondanks corona een redelijk stabiel jaar gekend. We 

zijn in dit jaar gestopt met de sleuteluitgifte door derden en hebben dit nu in eigen beheer.  Voor wat 

betreft gymzaal de Damwand is er op dit moment een project gestart om deze onderdeel te laten 

uitmaken van een nieuw cultureel centrum wat op den duur tot een veel intensiever gebruik van de 

zaal zal leiden. 

 

De cijfers 

Bezoekers per zwembad 2021 

Sijsjesberg 46.375 69% 

Zwembad de Meent 20.689 31% 

Totaal 67.064 100% 
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 Bezoekers zwembaden per 

doelgroep 

2021 

recreatief 54.759 82% 

doelgroepen 12.305 18% 

schoolzwemmen   0% 

verenigingen   0% 

Totaal 67.064 100% 

 

Ontwikkeling bedrijfsresultaat  

Het positieve bedrijfsresultaat van SRO Huizen B.V. bedraagt in 2021 € 66.319. Het bedrijfsresultaat 

heeft in 2021 onder sterke invloed gestaan van de gevolgen van het Corona virus.  Door middel van 

Rijksregelingen als de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties en de SPUK IJZ heeft het 

bedrijfsresultaat zich positief ontwikkeld.  Onderstaand overzicht geeft aan wat de invloed van de 

Rijksregelingen zijn geweest op het resultaat.   

  

De Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties  heeft ook deels bijgedragen aan het 

kwijtschelden van al in rekening gebracht vergoedingen aan verenigingen.  

  

Vooruitzicht  

Het jaar 2022 zal nog deels in het teken staan van de corona crisis. Deze situatie wordt onderkend en 

maatregelen zullen worden genomen als dat benodigd is. De verwachting is dat de steunmaatregelen 

voor 2022 tot een minimum beperkt zullen worden. Door alle steunmaatregelen is de financiële 

impact op de liquiditeit van de vennootschap het afgelopen jaar beperkt gebleven. De hoop en 

verwachting is dat 2022 voorzichtig op een normaal exploitatie jaar gaat lijken.   

Op het moment van het opmaken van deze jaarrekening is er, naar alle bekende feiten en 

omstandigheden in ogenschouw nemend, geen sprake van een ernstige onzekerheid van de 

continuïteit van onze organisatie. Op basis van de huidige omstandigheden en de liquiditeitspositie is 

er op dit moment geen reden om aan de positieve continuïteitsveronderstelling te twijfelen. De 

huidige crisis heeft ons sterk belemmerd in het voeren van een normale bedrijfsvoering en wij 

verheugen ons voorzichtig op een meer normaal exploitatiejaar.    

 

Amersfoort, 18 april 2022. 

 

M.J. van Vilsteren-van Oostveen   M.C. Bloemsma 

Directeur/bestuurder     Directeur/bestuurder 

SRO Huizen B.V.
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2021

Winst-en-verliesrekening over 2021

Kasstroomoverzicht 2021

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelich6ng op de balans per 31 december 2021

Toelich6ng op de winst-en-verliesrekening over 2021

Overige toelich6ngen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(voor winstbestemming)

22 december 2020 - 31

december 2021

ACTIVA

Vaste ac6va

Materiële vaste ac&va  (1) 21

Vlo7ende ac6va

Voorraden  (2) 1

Onderhanden projecten  (3) 87

Vorderingen  (4) 445

Liquide middelen  (5) 3

 537

 557

PASSIVA

Eigen vermogen  (6)

Geplaatst kapitaal 20

Agio 80

Onverdeelde winst 66

166

Kortlopende schulden  (8) 391

 557

SRO Huizen B.V.

(in duizenden euro's)
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2                WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

22 december

2020 - 31

december

2021

Ne7o-omzet  (9) 1.437

Wijzigingen in voorraden en onderhanden projecten -167

Overige bedrijfsopbrengsten 1.088

Som van de bedrijfsopbrengsten 2.358

Kosten

Kosten projecten 134

Kosten exploita&e en andere externe kosten 1.272

Personeelskosten  (10) 538

Afschrijvingen materiële vaste ac&va 3

Beïnvloedbare kosten 140

Algemene Beheerskosten 194

Som van de bedrijfskosten 2.281

Bedrijfsresultaat 77

Belas&ngen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  (11) -11

Resultaat na belas6ngen 66

SRO Huizen B.V.

(in duizenden euro's)
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021

Kasstroom uit opera6onele ac6viteiten

Bedrijfsresultaat 78

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 3

Veranderingen in het werkkapitaal:

Muta&e voorraden -1

Muta&e onderhanden projecten -87

Muta&e vorderingen -445

Muta&e kortlopende schulden 390

Kasstroom uit bedrijfsopera&es -62

Vennootschapsbelas&ng -11

Kasstroom uit opera&onele ac&viteiten -73

Kasstroom uit investeringsac6viteiten

Investeringen in materiële vaste ac&va -24

Kasstroom uit financieringsac6viteiten

Muta&e aandelenkapitaal 20

Muta&e agio 80

Kasstroom uit financieringsac&viteiten 100

Ne7o kasstroom 3

Samenstelling geldmiddelen

2021

Muta&e liquide middelen 3

Geldmiddelen per 31 december 3

SRO Huizen B.V.

(in duizenden euro's)
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Oprich6ng en ac6viteiten

SRO Huizen B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 81258151), statutair geves&gd te Amersfoort, heeJ tot

doel  het  verrichten  van  werkzaamheden,  verlenen  van  diensten  en  adviezen,  beheren  en  exploiteren  van

voorzieningen voor sport, onderwijs en welzijn. 

De  vennootschap  is  opgericht  op  22  december  2020.  De  vennootschap  verricht  de  exploita&e  van  de

zwembaden en binnensport in de Gemeente Huizen.

Con6nuïteit

De  vennootschap  heeJ  in  het  boekjaar  2020  en  2021  te  kampen  gehad  met  de  gevolgen  van  het  corona

virus.  Ook  in  2022  wordt  er  rekening  gehouden  dat  de  bestrijding  van  het  virus  gevolgen  heeJ  voor  de

openstelling  en  daarmee  op  de  aantallen  bezoekers.  Gedurende  de  openstellingsbeperkingen  worden  er

geen of minder inkomsten gegenereerd uit een deel van de ac&viteiten van de vennootschap. 

De direc&e heeJ deze situa&e onderkend en heeJ maatregelen genomen om deze situa&e het hoofd te

bieden. Daarnaast heeJ de direc&e een beroep gedaan op de toegezegde steunmaatregelen als NOW, TVS

en de zwembadregeling SPUK IJZ. 

Daarnaast  zijn  afspraken  gemaakt  met  de  gemeenten  over  het  voortzeKen  van  de  facturering  van  de

dienstverleningsvergoedingen, het &jdelijk uitstellen van de betaling van de huurverplich&ngen

en is er gekeken naar addi&onele kostenbesparingen alsmede het uitstellen van investeringen. Door al deze

maatregelen  is  de  financiële  impact  op  de  liquiditeit  van  de  vennootschap  het  afgelopen  jaar  beperkt

gebleven  en  is  de  verwach&ng  dat  dit  voor  komend  jaar  ook  het  geval  zal  zijn.  Op  het  moment  van  het

opmaken van deze jaarrekening is er, naar alle bekende feiten en omstandigheden in ogenschouw nemend,

geen sprake van een erns&ge onzekerheid van de con&nuïteit van onze organisa&e. Op basis van de huidige

omstandigheden  en  de  liquiditeitsposi&e  is  er  op  dit  moment  geen  reden  om  aan  de  posi&eve

con&nuïteitsveronderstelling te twijfelen.

Ves6gingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

SRO Huizen B.V. is feitelijk en statutair geves&gd op Soesterweg  556  te Amersfoort en is ingeschreven bij

het handelsregister onder nummer  81258151.

Groepsverhoudingen

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan N.V. SRO te Amersfoort aan het hoofd staat.

SRO Huizen B.V.
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Oordelen en scha<ngen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat

het  bestuur  van  SRO  Huizen  B.V.  zich  over  verschillende  zaken  een  oordeel  vormt  en  dat  het  bestuur

schaLngen maakt  die  essen&eel  kunnen zijn  voor  de in de jaarrekening opgenomen bedragen.  Indien het

voor het geven van het in ar&kel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen

en schaLngen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelich&ng op de betreffende

jaarrekeningposten.

Rapportageperiode afwijkend van een jaar

Bij  de  oprich&ng  van  de  B.V.op  20  december  2020  is  er  voor  gekozen  om  het  eerste  boekjaar  2021  te

verlengen tot de datum van oprich&ng. 

Het afwijken van de rapportage periode heeJ geen effect op de vergelijkende cijfers.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De  jaarrekening  is  opgesteld  volgens  de  bepalingen  van  Titel  9  Boek  2  BW  en  de  in  Nederland  algemeen

aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De  jaarrekening  is  opgemaakt  op  basis  van  historische  kostprijs.  De  waardering  van  ac&va  en  passiva

geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in

het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten  en  lasten  worden  toegerekend aan het  jaar  waarop ze  betrekking  hebben.  Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij  op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplich&ngen 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.

SRO Huizen B.V.
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Pensioenen

Pensioenverplich6ngen

De  gehanteerde  pensioenregelingen  van  de  vennootschap  en  haar  geconsolideerde  maatschappijen  zijn

toegezegde pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenlasten

en -verplich&ngen worden gewaardeerd volgens de 'verplich&ng aan de pensioen uitvoerder benadering'. In

deze  benadering  wordt  de  aan  de  pensioen  uitvoerder  te  betalen  premie  als  last  in  de winst-en-

verliesrekening verantwoord. Onder een toegezegde pensioenregeling wordt verstaan een regeling waarbij

aan de werknemers een pensioen wordt toegezegd, waarvan de hoogte aOankelijk is van leeJijd, salaris en

dienstjaren.  Op deze pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing

en worden op verplichte  of  contractuele  basis  premies  betaald  door  de  instelling.  De  pensioenregeling bij

het ABP / Pensioenfonds Recrea&e is een middelloon regeling. 

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplich&ngen naast de

betaling  van  de  jaarlijkse  aan  de  pensioen  uitvoerder  verschuldigde  premie  op  balansdatum  bestaan.  De

premies  worden  verantwoord  als  personeelskosten  zodra  deze  verschuldigd  zijn.  Vooruitbetaalde  premies

worden  opgenomen  als  overlopende  ac&va  indien  dit  tot  een terug  stor&ng leidt  of  tot  een vermindering

van toekoms&ge betalingen.  Nog niet  betaalde premies  worden als  verplich&ng op de balans opgenomen.

De kosten voor indexa&es zijn verdisconteerd in de jaarlijkse premie.

Ul&mo 2021 waren er  voor  de groep geen pensioen vorderingen en geen verplich&ngen naast de betaling

van de jaarlijkse aan de pensioen uitvoerder verschuldigde premie.

ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde s&jging van de prijzen. Wanneer de

beleidsdekkingsgraad lager is dan 110% vindt er geen indexa&e plaats. De beleidsdekkingsgraad van S&ch&ng

Bedrijfspensioenfonds  ABP  per  31  december  2021  is  102,8%.  Zolang  de  beleidsdekkingsgraad  lager  is  dan

110%  worden  de  pensioenen  van  de  werknemers  niet  geïndexeerd,  tussen  de  110  -  125%  vindt  een

gedeeltelijke  indexering  van  de  pensioenen  plaats.  Vanaf  een  beleidsdekkingsgraad  van  125%  is  volledige

indexa&e mogelijk (en vindt eventueel een na-indexa&e plaats). 

Recron:  De  kosten  voor  indexa&es  worden  door  het  Pensioenfonds  Recrea&e  uit  beleggingsrendementen

gefinancierd.

Het Pensioenfonds Recrea&e probeert jaarlijks de pensioenen te verhogen met de gemiddelde s&jging van

de  prijzen.  De  beleidsdekkingsgraad  van  het  Pensioenfonds  Recrea&e  bedroeg  per  31  december  2021

101,8%. Zolang de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110% worden de pensioenen van de werknemers niet

geïndexeerd, tussen de 110 - 128,1% vindt een gedeeltelijke indexering van de pensioenen plaats. Vanaf een

beleidsdekkingsgraad van 128,1% is volledige indexa&e mogelijk (en vindt eventueel een inhaaltoeslag plaats

en herstel van kor&ngen). 

De coronacrisis heeJ geen impact gehad op de schaLngen zoals deze verwerkt zijn in deze jaarrekening. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste ac6va

Overige materiële vaste ac&va worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare  kosten,  onder  aJrek  van  lineaire  afschrijvingen  gedurende  de  verwachte  toekoms&ge

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

SRO Huizen B.V.

(in duizenden euro's)
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Subsidies  op  investeringen worden in  mindering  gebracht  op  de  verkrijgings-  of  vervaardigingsprijs  van de

ac&va waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor  verplich&ngen  tot  herstel  na  afloop van het  gebruik  van het  ac&ef  (ontmantelingskosten)  wordt  een

voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van ac&vering. Dit bedrag wordt verwerkt

als  onderdeel  van  de  boekwaarde  van  het  ac&ef  waartegenover  voor  het  gehele  bedrag  een  voorziening

wordt gevormd.

Voor de toekoms&ge 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  geschaKe bedrag

van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Voorraden

Voorraden  grond-  en  hulpstoffen,  gereed  product  en  handelsgoederen  worden  gewaardeerd  tegen

verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde.

Onderhanden projecten

De  onderhanden  projecten  in  opdracht  van  derden  worden  gewaardeerd  tegen  de  gerealiseerde

projectkosten vermeerderd met de winst die aan dat deel van het project waarvoor presta&es zijn verricht is

toe  te  rekenen  ('percentage  of  comple&on'-  methode),  indien  deze  winst  op  verantwoorde  wijze  bepaald

kan  worden  en  verminderd  met  verwerkte  verliezen  en  gedeclareerde  termijnen.  Als  de  winst  niet  op

betrouwbare  wijze  kan  worden  bepaald,  wordt  de  winst  geheel  verantwoord  in  het  boekjaar  waarin  het

project wordt opgeleverd respec&evelijk voltooid ('percentage of comple&on with zero profit'- methode).

De  projectkosten  omvaKen  de  direct  op  het  project  betrekking  hebbende  kosten.  De  mate  waarin  de

presta&es zijn verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding

tot de geschaKe totale projectkosten.

Onderhanden  projecten  waarvan  het  saldo  een  debetstand  vertoont,  worden  gepresenteerd  onder  de

vloKende  ac&va.  Onderhanden  projecten  waarvan  het  saldo  een  creditstand  vertoont,  worden

gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

In  het  boekjaar  gerealiseerde  projectopbrengsten  worden  als  opbrengsten  in  de  winst-en-verliesrekening

verwerkt in de post neKo-omzet/wijziging in onderhanden projecten zolang het project nog niet is voltooid.

Projectkosten zijn verwerkt in de kosten van grond- en hulpstoffen en in de kosten van uitbesteed werk en

andere externe kosten.

Vorderingen

De  vorderingen  worden  bij  de  eerste  verwerking  gewaardeerd  op  basis  van  reële  waarde  en  vervolgens

tegen  geamor&seerde  kostprijs,  voor  zover  nodig  onder  aJrek  van  een  voorziening  voor  mogelijke

oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en er zijn geen vreemde valuta aanwezig.

SRO Huizen B.V.
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Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen  worden  gevormd  voor  in  rechte  afdwingbare  of  feitelijke  verplich&ngen  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 schaKen.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schaLng van de bedragen die noodzakelijk zijn om

de verplich&ngen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van

actuariële  grondslagen.  De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale  waarde van de

uitgaven die naar verwach&ng noodzakelijk zijn om de verplich&ngen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer het de verwach&ng is dat een derde de verplich&ngen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is

dat  deze  vergoeding  zal  worden  ontvangen  bij  de  afwikkeling  van  de  verplich&ng,  dan  wordt  deze

vergoeding als een ac&ef in de balans opgenomen.

Overige voorzieningen

 

Personeelsregelingen

De  voorziening  personeelsregelingen  is  gevormd  in  verband  met  jubileumaanspraken  voortkomend  uit  de

CAO-afspraken, aanspraken uit spaarovereenkomsten en aanspraken van oud-medewerkers.

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 de bedragen waartegen de schuld moet worden

afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het  resultaat  wordt  tevens  bepaald  met  inachtneming  van  de  verwerking  van  ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde: 

- vastgoedbeleggingen; 

- onder vloKende ac&va opgenomen effecten.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

NeKo-omzet  omvat  de  opbrengsten  uit  levering  van  goederen  en  diensten  en  gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aJrek van kor&ngen en dergelijke en van

over de omzet geheven belas&ngen.

SRO Huizen B.V.

(in duizenden euro's)
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Verkoop van goederen

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.

Verlenen van diensten

Verantwoording  van  opbrengsten  uit  de  levering  van  diensten  geschiedt  naar  rato  van  de  geleverde

presta&es,  gebaseerd  op  de  verrichte  diensten  tot  aan  de  balansdatum  in  verhouding  tot  de  in  totaal  te

verrichten diensten.

Projectopbrengsten en projectkosten

Voor onderhanden projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de

projectopbrengsten en de projectkosten verwerkt als neKo-omzet en kosten in de winst- en verliesrekening

naar  rato  van  de  verrichte  presta&es  per  balansdatum  (de  'Percentage  of  Comple&on'-methode,  ofwel  de

PoC-methode). 

De  voortgang  van  de  verrichte  presta&es  wordt  bepaald  op  basis  van  de  tot  de  balansdatum  gemaakte

projectkosten  in  verhouding  tot  de  geschaKe  totale  projectkosten.  Als  het  resultaat  (nog)  niet  op

betrouwbare wijze kan worden ingeschat, dan worden de opbrengsten als neKo-omzet verwerkt in de winst-

en verliesrekening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald; de

projectkosten  worden  dan  verwerkt  in  de  winst-en-verliesrekening  in  de  periode  waarin  ze  zijn  gemaakt.

Zodra het  resultaat  wel op betrouwbare wijze kan worden bepaald,  vindt opbrengstverantwoording plaats

volgens de PoC-methode naar rato van de verrichte presta&es per balansdatum. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de projectopbrengsten en projectkosten. 

Projectopbrengsten  zijn  de  contractueel  overeengekomen  opbrengsten  en  opbrengsten  uit  hoofde  van

meer-  en  minderwerk,  claims  en  vergoedingen indien  en voor zover  het  waarschijnlijk  is  dat  deze worden

gerealiseerd  en  ze  betrouwbaar  kunnen  worden  bepaald.  Projectkosten  zijn  de  direct  op  het  project

betrekking  hebbende  kosten,  die  in  het  algemeen  aan  projectac&viteiten  worden  toegerekend  en

toegewezen  kunnen  worden  aan  het  project,  en  andere  kosten  die  contractueel  aan  de  opdrachtgever

kunnen worden toegerekend. 

Indien  het  waarschijnlijk  is  dat  de  totale  projectkosten  de  totale  projectopbrengsten  overschrijden,  dan

worden  de  verwachte  verliezen  onmiddellijk  in  de  winst-  en  verliesrekening  verwerkt.  Dit  verlies  wordt

verwerkt in de kostprijs van de omzet.  

De voorziening voor het verlies maakt deel uit van de post onderhanden projecten op de balans.

Overige bedrijfsopbrengsten

Onder  overige  bedrijfsopbrengsten  worden  de  exploita&e  bijdragen  van  de  Gemeente  verantwoord.  Deze

opbrengsten  worden  toegerekend  aan  de  verslagperiode  in  overeenstemming  met  de  inhoud  van  de

overeenkomst.

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering

en  toegerekend  aan  het  verslagjaar  waarop  zij  betrekking  hebben.  (Voorzienbare)  verplich&ngen  en

mogelijke  verliezen  die  hun  oorsprong  vinden  voor  het  einde  van  het  boekjaar  worden  in  acht  genomen

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de

voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

SRO Huizen B.V.
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Kosten exploita6e en andere externe kosten

De kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten omvaKen de kosten die door derden in rekening

zijn  gebracht  in  het  kader  van  de  uitbesteding  of  ondersteuning  van  de  werkzaamheden.  Deze  kosten

bestaan uit de inkoopprijs en eventuele bijkomende kosten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen geschieden &jdsevenredig op basis  van de verwachte economische levensduur. SoJware

wordt in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht.

Belas6ngen

De vennootschapsbelas&ng wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,

waarbij  rekening  wordt  gehouden  met  permanente  verschillen  tussen  de  winstberekening  volgens  de

jaarrekening  en  de  fiscale  winstberekening  en  waarbij  ac&eve  belas&nglaten&es  (indien  van  toepassing)

worden gevormd.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

SRO Huizen B.V.
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2021 

1. Materiële vaste ac6va

Andere vaste bedr.middelen 21

Andere vaste

bedr.middelen

Boekwaarde per 1 januari 2021

Aanschaffingswaarde 0

Cumula&eve afschrijvingen en waardeverminderingen 0

0

Mutaties 

Investeringen 24

Afschrijvingen -3

21

Boekwaarde per 31 december 2021

Aanschaffingswaarde 24

Cumula&eve afschrijvingen en waardeverminderingen -3

Boekwaarde per 31 december 2021 21

Afschrijvingspercentages
%

Andere vaste bedr.middelen  10 - 20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

Onder  deze  post  zijn  opgenomen  de  projecten  in  opdracht  van  derden.  De  projecten  waarvan  de

gefactureerde  termijnen  de  waarde  van  het  verrichKe  werk  overtreffen  zijn  opgenomen  onder  de

kortlopende schulden.

SRO Huizen B.V.

(in duizenden euro's)
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3. Onderhanden projecten

Onder  deze  post  zijn  opgenomen  de  projecten  in  opdracht  van  derden.  De  projecten  waarvan  de

gefactureerde  termijnen  de  waarde  van  het  verrichte  werk  overtreffen  zijn  opgenomen  onder  de

kortlopende schulden.

31-12-2021 

Projectkosten 226

Gedeclareerde termijnen -382

-156

Projecten in uitvoering waarvan de geac&veerde kosten hoger zijn dan de gedeclareerde

termijnen 87

Projecten in uitvoering waarvan de gedeclareerde termijnen hoger zijn dan de geac&veerde

kosten -243

-156

De  winst  van  de  onderhanden  projecten  is  volgens  de  'percentage  of  comple&on  methode'  verantwoord.

Voor het bepalen van het percentage gereedheid is uitgegaan van de gerealiseerde kosten.

De daling van de kosten en de termijnen komt door een lager incidenteel  project volume. 

4. Vorderingen

Een specifica&e van de vorderingen volgt hieronder:

Handelsdebiteuren 44

Vorderingen op groepsmaatschappijen 334

Overige belas&ngen en premies sociale verzekeringen 16

Overlopende ac&va 51

445

Handelsdebiteuren

Debiteuren 53

Voorziening dubieuze debiteuren -9

44

SRO Huizen B.V.
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Vorderingen op groepsmaatschappijen

De vorderingen op groepsmaatschappijen betreJ de onderlinge rekening courant verhoudingen. 

31-12-2021 

Overige belas6ngen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelas&ng 16

5. Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. De s&jging van de liquide middelen komt voort uit het herschikken

op concern niveau van de liquiditeiten.

SRO Huizen B.V.
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PASSIVA

6. Eigen vermogen

Geplaatst

kapitaal Agio

Onverdeelde

winst Totaal

Stand per 1 januari 2021 - - - -

Dota&e - 80 - 80

UitgiJe van aandelen 20 - - 20

Onverdeeld resultaat boekjaar - - 66 66

Stand per 31 december 2021 20 80 66 166

De direc&e stelt voor om de winst over 2021 ad € 66.319 te reserveren. In afwach&ng van de goedkeuring

van  dit  voorstel  door  de  algemene  vergadering  is  dit  voorstel  nog  niet  in  de  jaarrekening  verwerkt  maar

opgenomen onder de post onverdeelde winst.

31-12-2021 

Geplaatst kapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 20.000 gewone aandelen nominaal € 1,00 daarnaast is er 1

prioriteitsaandeel van € 1 uitgegeven en volgestort. 20

SRO Huizen B.V.
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2021

Agio

Stand per 1 januari -

Dota&e 80

Stand per 31 december 80

7. Voorzieningen

Overige voorzieningen

De  voorziening  personeelsregelingen  is  gevormd  in  verband  met  jubileumaanspraken  voortkomend  uit  de

CAO-afspraken, aanspraken uit spaarovereenkomsten en aanspraken van oud-medewerkers.

31-12-2021 

8. Kortlopende schulden

Onderhanden projecten 244

Vooruitontvangen bedragen 32

Crediteuren 12

Schulden aan par&cipanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 8

Vennootschapsbelas&ng 11

Overige belas&ngen en premies sociale verzekeringen 7

Schulden terzake van pensioenen 6

Overige schulden en overlopende passiva 70

390

Schulden aan par6cipanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Schuld par&cipant / maatschappij 1 8

Vennootschapsbelas6ng

Vennootschapsbelas&ng dit jaar 11

Overige schulden en overlopende passiva

Vakan&egeld en -dagen 25

Overlopende passiva 45

70

SRO Huizen B.V.

(in duizenden euro's)

- 19 -



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN ACTIVA

Voorwaardelijke verplich6ngen

Zwembad regeling / SPUK IJZ

In het kader van de huidige corona crisis zijn er door het ministerie van VWS diverse financiële regelingen in

het leven geroepen om de sport sector te ondersteunen. Er zijn sector specifieke steun maatregelen om de

sport  sector  te  ondersteunen.  Zo  kunnen  gemeenten  een  specifieke  uitkering  aanvragen  voor  de

exploitanten  van  ijsbanen  en  zwembaden  (SPUK  IJZ).  Deze  regeling  was  door  het  ministerie  voor  2020 

(eerste  aanvraag  ronde)  gemaximeerd  op  € 100  miljoen.  Voor  de  eerste  aanvraag  ronde  is  door  279

gemeenten € 84 miljoen aangevraagd. Voor de tweede aanvraag ronde die over de eerste twee kwartalen

van 2021 betrof, is € 80 miljoen beschikbaar. Ook bij de tweede aanvraag ronde is het uitkeringsplafond niet

overschreden volgens de Dienst  Uitvoering Subsidies  aan Instellingen (DUS-I).  In de huidige jaarrekening is

rekening gehouden met de toekenning van deze SPUK uitkering tot de hoogte van € 64k. 

Overige Rijksregelingen in het kader van de Corona crisis

Er is binnen SRO gebruik gemaakt van diverse overige rijksregelingen als gevolg van de Corona crisis. Zo is er

binnen  SRO  gebruik  gemaakt  van  de  NOW  regelingen  en  de  Tegemoetkoming  Verhuurders

Sportaccommoda&es (TVS). Voor SRO Huizen is alleen de TVS voor twee &jdvakken aangevraagd. 

In de jaarrekening zijn de te verwachte bijdragen verantwoord, te weten:

TVS 1           €  74

TVS 2           €  74

Totaal         € 148   

De vennootschap heeJ ook in het boekjaar 2021 te kampen gehad met de gevolgen van het corona virus.

Ook  in  2021  wordt  er  rekening  gehouden  dat  de  bestrijding  van  het  virus  gevolgen  heeJ  voor  de

openstelling  en  daarmee  op  de  aantallen  bezoekers.  Gedurende  de  openstellingsbeperkingen  worden  er

geen inkomsten gegenereerd uit een deel van de ac&viteiten van de vennootschap. 

De direc&e heeJ deze situa&e onderkend en heeJ maatregelen genomen om deze situa&e het hoofd te

bieden. Daarnaast heeJ de direc&e een beroep gedaan op de toegezegde steunmaatregelen als NOW, TVS

en de zwembadregeling. 

Daarnaast  zijn  afspraken  gemaakt  met  de  gemeenten  over  het  voortzeKen  van  de  facturering  van  de

dienstverleningsvergoedingen, het &jdelijk uitstellen van de betaling van de huurverplich&ngen

en  gekeken  naar  addi&onele  kostenbesparingen  alsmede  het  uitstellen  van  investeringen.  Door  al  deze

maatregelen  is  de  financiële  impact  op  de  liquiditeit  van  de  vennootschap  het  afgelopen  jaar  beperkt

gebleven.

Op het moment van het opmaken van deze jaarrekening is er, naar alle bekende feiten en omstandigheden

in ogenschouw nemend, geen sprake van een erns&ge onzekerheid van de con&nuïteit van onze organisa&e.

Op basis van de huidige omstandigheden, de liquiditeitsposi&e en de getroffen overheidsmaatregelen is er

op dit moment geen reden om aan de posi&eve con&nuïteitsveronderstelling te twijfelen.

SRO Huizen B.V.
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Onderstaand overzicht geeft de statussen weer van de diverse steunmaatregelen en 

de verantwoording daarvan.  

 

 

Meerjarige financiële verplich6ngen

Huurverplichtingen onroerende zaken

SRO Huizen B.V. heeJ met de Gemeente Huizen een huurovereenkomst afgesloten van circa € 850.000 per

jaar, eindigend 31-12-2030.

SRO Huizen B.V.
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6                TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

9. Ne7o-omzet

Gezien het eerste jaar van de onderneming kan de NeKo-omzet niet vergeleken worden met vorig jaar.

 

2021

10. Personeelskosten

Lonen en salarissen 388

Sociale lasten 38

Pensioenlasten 23

Overige personeelskosten 89

538

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

In  het  verslagjaar  werden  geen  vergoedingen  toegekend  aan  bestuurders  en  aan  commissarissen.

Gedurende  het  verslagjaar  zijn  geen  voorschoKen  en  kredieten  verstrekt,  noch  zijn  enige  verplich&ngen

aangegaan.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren 8,18 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020:

0,00).

Afschrijvingen

Algemene beheerskosten

Door SRO Huizen B.V. wordt gebruik gemaakt van de ondersteunende diensten van de N.V. SRO. De hiermee

samenhangende kosten worden door de N.V. SRO aan de vennootschap doorberekend. 

SRO Huizen B.V.
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11. Belas6ngen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

De belas&ng over het resultaat ten bedrage van  11.352,00 kan als volgt worden toegelicht:

Resultaat voor belas&ngen 78

Vennootschapsbelas&ng 11

Effec&ef belas&ngtarief 14,61

Toepasselijk belas&ngtarief over  245.000,00 15,00

Toepasselijk belas&ngtarief over bedrag groter dan  245.000,00 25,00

Het effec&eve belas&ngtarief bedraagt 14,61% (2020: 0,00%). Het effec&eve belas&ngtarief wijkt af ten

opzichte van het toepasselijke belas&ngtarief als gevolg van afwijkingen tussen de commerciële winst en de

fiscale winst als gevolg van fiscaal (niet) aJrekbare kosten en (energie) investeringsaJrek, waardoor de

fiscale winst over 2021 lager uitvalt dan de commerciële winst. 

Transac6es met verbonden par6jen

Geen niet-marktconforme transac&es

Gedurende het boekjaar hebben geen van betekenis zijnde transac&es met verbonden par&jen onder niet-

marktconforme voorwaarden plaatsgevonden.

SRO Huizen B.V.
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7                OVERIGE TOELICHTING

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan. 

SRO Huizen B.V.
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van ar&kel 17 van de statuten staat de winst ter beschikking van de algemene vergadering.

2                Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten

De algemene vergadering is na voorafgaande goedkeuring van de prioriteit bevoegd tot bestemming van de

winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald. 

3                Voorstel bestemming resultaat 2021

De direc&e stelt voor om de winst over 2021 ad € 66.319 te reserveren. In afwach&ng van de goedkeuring

van  dit  voorstel  door  de  algemene  vergadering  is  dit  voorstel  nog  niet  in  de  jaarrekening  verwerkt  maar

opgenomen onder de post onverdeelde winst.

SRO Huizen B.V.
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1 Inleiding 
 
In dit rapport informeren we u over de financiële stand van zaken over 2021 met betrekking 
tot SRO Huizen BV, de joint-venture van de gemeente Huizen en NV SRO. De in de bijlage op-
genomen financiële resultaten worden in hoofdstuk 2 nader toegelicht.  
 
Het jaar 2021 stond volledig in het teken van de Covid-19 crisis. De maatregelen rond Covid-19 
hadden grote impact op de programmering en onze ambities moesten fors worden bijgesteld. 
De accommodaties waren tot 16 maart 2021 geheel gesloten. Vanaf 16 maart 2021 werd, on-
der strikte voorwaarden, weer gestart met zwemlessen voor kinderen t/m 12 jaar. In het 
tweede kwartaal van 2021 werden de beperkingen als gevolg van Covid-19 steeds wat verder 
versoepeld. Met in achtneming van de geldende beperkingen werd de programmering aange-
past en werd besloten of activiteiten wel of niet door konden gaan. In het derde kwartaal werd 
gelukkig steeds meer mogelijk en konden de meeste activiteiten doorgang vinden. Daarbij was 
het wel noodzakelijk om vooraf te reserveren. Helaas heeft in het vierde kwartaal van 2021 
een flinke dip in de besmettingscijfers ertoe geleid dat vanaf begin december de binnensport-
accommodaties gesloten dienden te blijven. Zwemlessen werden wel toegestaan tot 17:00. 
Vanaf de 3de week december zijn de binnensportaccommodaties geheel op slot gegaan.  
 
Het buitenseizoen werd dit jaar gekenmerkt door een matige zomer. Tijdens de zomerperiode 
waren er slechts 5 zomerse dagen waar de Sijsjesberg grotere bezoekersaantallen heeft mogen 
ontvangen.   
 
Na twee jaar aan maatregelen, lockdowns en versoepelen is op 25 februari 2022 een einde 
gekomen aan de coronamaatregelen voor zwembaden. De coronamaatregelen vergden grote 
aanpassingen van zowel medewerkers als de gebruikers van zwembaden en sportaccommoda-
ties. Vooral de invoering van het Corona Toegangsbewijs (CTB) leidden tot problemen. Het CTB 
moest door gebruikers van 18 jaar en ouder bij binnenkomst worden getoond. Voor de gasten 
van het zwembad heeft dit geleid tot een storm van protesten vanaf het moment van invoe-
ring wat een negatief effect heeft gehad op de opbrengsten van het zwembad. 
We hopen dat we de Covid-19 crisis en bijkomende maatregelen achter ons kunnen laten zo-
dat het ontmoeten, bewegen, sporten en het verhogen van de zwemvaardigheid niet langer 
wordt beperkt. 
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2 Toelichting financiële resultaten  

 
SRO Huizen BV heeft over 2021 een positief resultaat gerealiseerd van € 78K.  
In de volgende paragrafen lichten we de behaalde resultaten per accommodatie nader toe.  
 

2.1 Sportcentrum de Meent 

 
Reguliere opbrengsten 
Sportcentrum de Meent is het afgelopen jaar meerdere malen gesloten geweest. Allereerst als 
gevolg van de Covid-19 crisis. Na opening moest het zwembad gedurende de zomervakantie 
wegens onderhoudswerkzaamheden opnieuw tijdelijk gesloten worden. Tijdens de sluiting in 
de zomervakantie is een deel van de activiteiten verplaatst naar de Sijsjesberg, zoals bijvoor-
beeld het banenzwemmen en de zwemlessen. Het negatieve effect van de zomersluiting kon 
hiermee in beperkte mate worden opgevangen.  
 
Over het eerste halfjaar van 2021 heeft de Meent uit de compensatieregeling TVS een bedrag 
van 86K ontvangen. Het ontvangen bedrag is verantwoord bij de opbrengsten onder “Verhuur 
en verenigingen”.  
 
De beperkingen als gevolg van Covid-19 hebben er toe geleid dat de horeca een groot deel van 
2021 gesloten diende te blijven. Wanneer de horeca wel open was, werd hier minder gebruik 
van gemaakt. Ouders brachten hun kinderen naar de zwemles en haalden ze naar afloop weer 
op zonder gebruik te maken van de horeca. Om de horeca te stimuleren zijn in het verleden 
met de huurders van de Meent afspraken gemaakt over het gebruik van de horeca. De huur-
ders kunnen nu op rekening gebruik maken van de horeca in plaats van zelfvoorzienend te zijn. 
Ook deze afspraken hebben te lijden gehad onder de sluiting van de horeca.  
 
Ondanks de ontvangen bijdrage uit de compensatieregeling TVS is het totaal van de gereali-
seerde reguliere opbrengsten over 2021 € 178K lager dan begroot. 
 
In onderstaande tabel zijn de bezoekersaantallen van de Meent opgenomen:  

 
 
De belangrijkste conclusies met betrekking tot de bezoekersaantallen zijn: 
 

- Het aantal bezoekers van de doelgroepen komt weer langzaam op gang. Door het op-
starten van nieuwe activiteiten willen we een verdere toename realiseren. 

REBELA
Notitie
Marked ingesteld door REBELA

REBELA
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Marked ingesteld door REBELA
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- Zonder de sluiting als gevolg van Covid-19 zou de zwemschool in januari zijn gestart 
met 400 kinderen. Op dit moment telt de zwemschool 420 kinderen. Onze doelstelling 
is om geleidelijk te groeien naar 500 kinderen. Invoeren van het CTB heeft gezorgd 
voor stagnatie. De hoge besmettelijkheid van de Omikron variant van COVID-19 virus 
heeft ertoe geleid dat grote aantallen kinderen besmet raakten. We hebben deze les-
kinderen gecompenseerd door de zwemleskaart tijdens de besmetting kosteloos door 
te schuiven. 

-  De daling in het aantal bezoekers onder leszwemmen in Q3-2021 is te verklaren door 
de sluiting van de Meent in de zomervakantie.  

- Het recreatief zwemmen is na de sluiting in de zomervakantie flink toegenomen. Met 
name het banenzwemmen wordt weer goed bezocht.  

 
Personeelskosten 
De personeelskosten over 2021 zijn € 239K lager dan begroot. Voor een deel is het verschil te 
verklaren door de onderhoudskosten intern die in de begroting onder de personeelskosten zijn 
opgenomen, terwijl deze kosten in de realisatie zijn opgenomen onder de post “onderhouds-
kosten intern”. Een ander deel is te verklaren door de inzet van medewerkers van de Meent bij 
de Sijsjesberg gedurende de sluiting in de zomervakantie. Deze kosten worden doorberekend 
aan de Sijsjesberg onder de post “personeel urenschrijven”. Daarnaast zijn er tijdens de slui-
ting als gevolg van Covid-19 minder uren betaald aan medewerkers met een 0-uren contract.  
Om de beschikbare tijd tijdens de sluiting tot 16 maart 2021 nuttig te besteden hebben de 
medewerkers van de Meent veel bijscholing en nieuwe opleidingen gevolgd.  
 
Afschrijvingen 
Als gevolg van investeringen in ICT bekabeling zijn afschrijvingskosten ontstaan. Deze kosten 
bedragen over 2021 € 2K en waren niet in de begroting opgenomen. 
 
Huren en pachten 
Als gevolg van een positief resultaat over het eerste halfjaar van 2021 heeft de Meent geen 
gebruik kunnen maken van de zwembadregeling SPUK IJZ. De gerealiseerde huren en pachten 
zijn in overeenstemming met de begroting. 
 
Onderhoudskosten 
De onderhoudskosten worden onder de posten “onderhoudskosten extern” en “onderhouds-
kosten intern” verantwoord. De totale onderhoudskosten over 2021 zijn € 46K hoger dan be-
groot. Het verschil tussen begroting en realisatie is gedeeltelijk te verklaren doordat de interne 
onderhoudskosten in de begroting zijn opgenomen onder de personeelskosten.  
Daarnaast hebben we geconstateerd dat er sprake is van achterstallig onderhoud. In de afge-
lopen jaren is gebrekkig onderhoud gepleegd op een aantal essentiële zaken zoals bijvoorbeeld 
met betrekking tot het vervangen van RVS. Ook zijn er diverse lekkages hersteld en heeft een 
NEN-keuring plaatsgevonden. De kosten voor vervanging en reparatie zijn hierdoor opgelopen.  
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Energie 
De gerealiseerde totale kosten over 2021 voor gas, water en elektriciteit liggen nagenoeg in lijn 
met het totaal van deze kosten in de begroting. 
 
Overige kosten 
De gerealiseerde schoonmaakkosten over 2021 zijn € 15K lager dan begroot. De schoonmaak 
wordt tot op heden door de medewerkers van het zwembad uitgevoerd. 
De gerealiseerde overige huisvestingslasten over 2021 zijn € 2K hoger dan begroot. De overige 
huisvestingslasten betreffen onder andere de onroerendezaakbelasting en de brandverzeke-
ring.  
De gerealiseerde marketingkosten in 2021 ad. € 4K waren niet begroot. 
De gerealiseerde overige kosten extern t/m Q4-2021 zijn € 10K hoger dan begroot. De kosten 
voor het nieuwe kassasysteem VAS zijn aanmerkelijk hoger dan verwacht als gevolg van de 
overname van het Optisport systeem naar het SRO-systeem. Daarnaast is de alarmering meer-
dere keren ernstig verstoord geweest, onder andere door de sloopwerkzaamheden aan de 
zijgevel. Ook dit heeft geleid tot extra kosten. 
 

2.2 Zwembad Sijsjesberg 

 
Reguliere opbrengsten 
De gasten hebben het seizoen 2021 ervaren als positief met hier en daar een kritische noot ten 
aanzien van de tarieven en openingstijden. Het nieuwe entreegebouw werd als een forse ver-
betering ervaren met voor alle gasten ruime douche- en kleedgelegenheid. 
De zomerzwemlessen zijn vanuit de Meent naar de Sijsjesberg overgebracht. Dit experiment, 
uit noodzaak geboren vanwege onderhoudswerkzaamheden in de Meent, is minder succesvol 
verlopen dan gehoopt. Voor een deel is dat te wijten aan de slechte weersomstandigheden. Er 
is dan ook besloten de zwemlessen volgend jaar in de zomer in de Meent te laten plaatsvin-
den. 
De slechte weersomstandigheden en de beperkingen als gevolg van Covid-19 zijn van invloed 
geweest op de bezoekersaantallen van het recreatief zwemmen, hoewel het banenzwemmen 
wel goed is bezocht. Om dezelfde redenen blijft ook de horeca inkomsten sterk achter op de 
begroting. Het seizoen is met een aantal weken verlengd tot tevredenheid van de vaste ge-
bruikers. De gerealiseerde opbrengsten zijn € 79K lager dan begroot. 
 
In onderstaande tabel zijn de bezoekersaantallen van de Sijsjesberg opgenomen:  

 
 
 
Personeelskosten 
Het eerste jaar dat de Sijsjesberg onder leiding van SRO staat is voor de medewerkers even 
wennen geweest. In de aanloopperiode is onvoldoende efficiënt ingeroosterd. Door de grote 
fluctuaties in het aantal bezoekers was het voor de coördinator niet altijd goed te bepalen 
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hoeveel medewerkers ingeroosterd moesten worden. We zien dit als een leerproces en zorgen 
ervoor dat er volgend jaar efficiënter geroosterd zal worden. Desondanks zijn de gerealiseerde 
personeelskosten over 2021 zijn € 56K lager dan begroot. 
 
Huren en pachten 
Nadat de begroting is vastgesteld, is de huur met verhoogd. De gedachte was dat de extra 
kosten zouden worden gedekt door een groter aantal bezoekers. Helaas is het aantal bezoe-
kers lager geweest dan verwacht.  
De Sijsjesberg heeft gebruik gemaakt van de zwembadregeling SPUK IJZ. De ontvangen bijdra-
ge ad. € 64K is in mindering gebracht op de huren en pachten. De verhoging van de huur en de 
ontvangen bijdrage zorgen voor een realisatie van huren en pachten die € 34K lager is dan 
begroot. 
 
Onderhoudskosten 
De gerealiseerde onderhoudskosten over 2021 zijn € 6K lager dan begroot. Er zijn tot op heden 
nauwelijks onverwachte reparaties of onverwachte onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.  
 
Energie 
De gerealiseerde kosten over 2021 voor gas, water en elektriciteit zijn € 11K hoger dan be-
groot. Het gasverbruik is hoger dan begroot als gevolg van de koude weersomstandigheden 
tijdens de start van het seizoen. Het verbruik van elektriciteit is hoger door het niet naar beho-
ren functioneren van de zonnepanelen.  
  
Overige kosten 
De gerealiseerde schoonmaakkosten over 2021 zijn € 3K lager dan begroot. De schoonmaak is 
door de medewerkers van het zwembad uitgevoerd.  
De gerealiseerde overige huisvestingslasten over 2021 zijn € 4K lager dan begroot. De overige 
huisvestingslasten betreffen de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten, verzekerings-
premies en het ledigen van de afvalcontainer. 
De gerealiseerde marketingkosten over 2021 zijn € 4K lager dan begroot. 
De gerealiseerde overige kosten extern over 2021 zijn € 23K lager dan begroot. Onder andere 
de kosten voor het nieuwe kassasysteem VAS zijn opgenomen onder de overige kosten extern, 
evenals de kosten van de chemicaliën voor het zwembad.  
 

2.3 Sporthal Wolfskamer 

 
Reguliere opbrengsten 
Het rooster met de bezetting van de Wolfskamer biedt veel ruimte voor nieuwe en incidentele 
huurders. We zijn daarom continu op zoek naar huurders, zo heeft bijvoorbeeld Lidl de zaal al 
incidenteel gebruikt. We zullen ons blijven inzetten om de bezetting te verbeteren. De moge-
lijkheden om de Wolfskamer te gebruiken voor de eredivisie volleybal wordt onderzocht. 
Wanneer dit haalbaar blijkt betekent dat een flinke verbetering van de bezetting. 
Over het eerste halfjaar van 2021 heeft de Wolfskamer uit de compensatieregeling TVS een 
bedrag van € 28K ontvangen. Het ontvangen bedrag is verantwoord bij de opbrengsten onder 
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“verhuur en verenigingen”. Ondanks de ontvangen bijdrage uit de compensatieregeling TVS is 
zijn gerealiseerde opbrengsten over 2021 € 13K lager dan begroot. 
 
Afschrijvingen 
De gerealiseerde afschrijvingen zijn € 3K lager dan begroot als gevolg van investeringen in in-
ventaris. 
 
Huren en pachten 
De gerealiseerde huren en pachten zijn in overeenstemming met de begroting. 
 
Onderhoudskosten 
De gerealiseerde onderhoudskosten zijn € 9K lager dan begroot. Voor het onderhoud van de 
werktuigbouwkundige installaties is een onderhoudscontract afgesloten. De veiligheidsinspec-
tie voor het jaar 2021 is uitgevoerd niet geleid tot hoge kosten.  
 
Energie 
De gerealiseerde kosten over 2021 van gas, water en elektriciteit zijn € 4K lager dan begroot. 
De lagere realisatie is te verklaren door tijdelijke sluiting als gevolg van de maatregelen rond 
Covid-19. 
 
Overige kosten 
De gerealiseerde overige huisvestingslasten over 2021 zijn € 2K hoger dan begroot. De overige 
huisvestingslasten betreffen de onroerendezaakbelasting, verzekeringspremies en het ledigen 
van de afvalcontainer. 
De gerealiseerde schoonmaakkosten over 2021 zijn € 3K lager zijn dan begroot en de gereali-
seerde overige kosten extern over 2021 zijn € 4K lager dan begroot. Beide verschillen tussen 
begroting en realisatie zijn te verklaren als gevolg van de maatregelen rond Covid-19. 
 

2.4 Gymzalen 

 
Regulier opbrengsten 
De gerealiseerde opbrengsten over 2021 € 1K lager dan begroot. Als gevolg van de maatrege-
len rond Covid-19 zijn de opbrengsten voor de gymzalen gedaald. De daling is gecompenseerd 
doordat over het eerste halfjaar van 2021 uit de compensatieregeling TVS een bedrag van € 
34K is ontvangen. Het ontvangen bedrag is verantwoord bij de opbrengsten onder “Verhuur en 
verenigingen”. Inmiddels zien wij zowel de incidentele als structurele verhuur weer toenemen. 
 
Afschrijvingen 
In 2021 zijn nauwelijks investeringen gedaan. Er is nagenoeg niet afgeschreven in 2021 terwijl 
€ 23K was begroot.  
 
Huren en pachten 
De gerealiseerde huren en pachten zijn in overeenstemming met de begroting. 
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Onderhoudskosten 
De gerealiseerde onderhoudskosten zijn € 6K lager dan begroot. Voor het onderhoud van de 
werktuigbouwkundige installaties en inventaris zijn diverse onderhoudscontracten afgesloten. 
Waar noodzakelijk is onderhoud uitgevoerd.  
 
Energie 
De gerealiseerde kosten over 2021 van gas, water en elektriciteit zijn € 4K lager dan begroot. 
De lagere realisatie is te verklaren door tijdelijke sluiting als gevolg van de maatregelen rond 
Covid-19. 
 
Overige kosten 
De gerealiseerde schoonmaakkosten over 2021 zijn € 2K hoger dan begroot. 
De gerealiseerde overige huisvestingslasten liggen in lijn met de begroting. De overige huisves-
tingslasten betreffen de onroerendezaakbelasting en verzekeringspremies. 
De gerealiseerde overige kosten extern over 2021 bedragen € 10K en waren niet in de begro-
ting opgenomen. Onder de overige kosten extern zijn kosten opgenomen met betrekking tot 
de brandmeldinstallaties, sleutelbeheer en alarmopvolging. 
 

3 Risicoparagraaf 

 
Risicobeheersing is integraal onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. Kansen en bedrei-
gingen worden tijdig geïdentificeerd en beheerst. We gebruiken hierbij het systeem NARIS.  
 
Het is ons beleid dat de continuïteit van de bedrijfsvoering wordt geborgd met een gezonde 
balans tussen risico en rendement. Voor de operationele risico’s hebben we een beperkte risi-
coacceptatie. We hebben een stabiel financieel beleid zodat de financiële risico’s minimaal en 
goed beheersbaar zijn. Op het gebied van compliance met wet- en regelgeving hebben wij een 
zerotolerancebeleid. SRO Huizen BV heeft adequate verzekeringen afgesloten om de impact 
van mogelijke risico’s zoveel mogelijk te beperken.  
 
Uiteraard houden we ons aan wet- en regelgeving. Daarnaast hanteren we interne richtlijnen 
zoals een gedragscode, kernwaarden, een klokkenluidersregeling etc. Gezamenlijk vormen 
deze richtlijnen de beheersingskaders waar binnen we onze doelen verwezenlijken. De actuele 
regelingen zijn beschikbaar voor alle medewerkers van SRO. Bij indiensttreding worden de 
richtlijnen verstrekt aan de nieuwe medewerker.  
 
In de planning en control cyclus worden de operationele en financiële parameters nauwkeurig  
gevolgd en waar nodig wordt bijgesteld om de risico’s te mitigeren. De directie is verantwoor-
delijk voor de opzet, het bestaan en de werking van de systemen voor risicobeheersing en -
controle en legt hierover periodiek verantwoording af aan de aandeelhouders, belanghebben-
den en toezichthouders. In de exploitatie van een zwembad is altijd sprake van risico’s. Het 
belangrijkste risico is het veiligheidsrisico. Alle bezoekers moeten veilig kunnen zwemmen. De 
belangrijkste financiële risico’s hebben betrekking op de personeelskosten en de energiekos-
ten.  
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De Covid-19 crisis blijft, ondanks de recente versoepelingen, een groot risico. Het is niet in te 
schatten of het virus op een later moment weer de kop opsteekt. Het risico op volledige slui-
ting voor kortere of langere tijd blijft daarom aanwezig. Er is wel duidelijkheid over de financi-
ele tegemoetkomingen in 2021, maar de volledige zekerheid is er pas na ontvangst van de 
definitieve beschikkingen. In geval er weer nieuwe maatregelen worden bepaald, dan zullen 
wij de programmering en het activiteitenaanbod afstemmen op de ruimte die de beperkende 
maatregelen geven. Het vinden van evenwicht tussen het maximeren van maatschappelijk 
rendement en aanvaardbare kosten is daarbij een uitdaging.  
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1 Inleiding 

Naar aanleiding van het jaarverslag en de jaarrapportage over 2021 van SRO Huizen B.V. zijn 
door de gemeente Huizen vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Omdat wij het onwenselijk 
vinden dat uitgebrachte verslaglegging wordt aangepast en er meerdere versies in omloop wor-
den gebracht geven wij onderstaand een nadere toelichting en antwoord op de gestelde vragen. 

2 Toelichting 

In het jaarverslag staat in het bestuursverslag dat we hebben gewerkt aan het verduurzamings-
project dat op stapel staat voor de Meent en gymzaal Ellertsveld. Aanvullend willen we vermel-
den dat hetzelfde geldt voor het badmeesters-/techniekgebouw van de Sijsjesberg. 
 
In het bestuursverslag is onder “overige binnensportaccommodaties” betreffende gymzaal De 
Damwand vermeld dat een project is gestart om deze onderdeel te laten uitmaken van een 
nieuw cultureel centrum, met andere woorden een nieuw wijkcentrum. 
 
De bezoekersaantallen van de Sijsjesberg die in het bestuursverslag zijn vermeld groot 46.375 
bezoekers wijken af van de genoemde bezoekersaantallen in de jaarrapportage. De bezoekers-
aantallen van de Sijsjesberg worden, anders dan die van de Meent, geregistreerd in de applica-
tie VAS. We moeten helaas vaststellen dat VAS niet naar behoren functioneert. De aantallen in 
het bestuursverslag zijn door de leverancier van VAS aangeleverd. We gaan er dan ook vanuit 
dat dit de juiste aantallen zijn. SRO heeft inmiddels besloten te stoppen met VAS, heeft een ad-
vocaat ingeschakeld en is bezig met de afwikkeling. De alternatieven binnen de markt ter ver-
vanging van VAS worden verkend. 
De registratie van bezoekers hangt samen met de kassaregistratie. Aangezien de bezoekers 
voor het schoolzwemmen en de verenigingen geen entreekaartje of iets dergelijks afrekenen 
worden deze bezoeken niet via het systeem geregistreerd en zijn niet in de rapportages te-
recht gekomen. Wij passen dit aan. Aanvullend kunnen we op basis van een ander systeem 
vermelden dat in er 2021 voor schoolzwemmen 11.718 bezoekers en voor de verenigingen 
7.915 bezoekers zijn geregistreerd. 
 
In het bestuursverslag wordt vermeld dat het bedrijfsresultaat in 2021 € 66.319 bedraagt. Hier 
wordt het resultaat na belastingen bedoeld. Voor belastingen bedraagt het bedrijfsresultaat € 
77.673. Afgerond komt het bedrijfsresultaat op € 78, terwijl in het jaarverslag als gevolg van 
tussentijdse afrondingen een enkele maal uitkomt op € 77, een afrondingsverschil dus. 
 
In het resultaat over 2021 zijn eventuele tegemoetkomingen in het kader van de TVS en SPUK- 
IJZ regeling over de periode november 2021 t/m januari 2022 niet opgenomen. Inhoudelijk 
was op balansdatum onduidelijk hoe de regelingen eruit zouden komen te zien en daarmee 
was onzeker of en hoe hoog de eventuele tegemoetkomingen zouden zijn. In de “algemene 
grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening” in het jaarverslag wordt toegelicht aan 
welk jaar baten en lasten worden toegerekend. Normaliter worden baten en lasten toegere-
kend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, echter moet er dan wel zekerheid zijn dat 
winsten, in deze de tegemoetkomingen, op balansdatum zijn gerealiseerd. Bij het ontbreken 
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van deze zekerheid op balansdatum worden de eventuele tegemoetkomingen over betref-
fende perioden in het resultaat over 2022 verwerkt. Om inzicht te geven in de tegemoetkomin-
gen die in het resultaat zijn verwerkt, is onderstaand een overzicht opgenomen. 

 
 
In de “algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening” in het jaarverslag wor-
den, zoals de titel al zegt, algemene grondslagen beschreven. Bij het onderdeel pensioenen 
wordt over de frictiekosten ABP daarom niets vermeld. Premieverschillen, frictiekosten en an-
dere eenmalige resultaten worden in het resultaat verwerkt. 
 
Onder “onderhanden projecten” wordt gevraagd om aan te geven welke projecten er lopen. 
Het gaat in dit geval om een groot aantal reparatie- en onderhoudsprojecten. Het grote aantal 
en de diversiteit aan de projecten laat het niet toe hier een uitgebreide omschrijving van te ge-
ven. 
 
Er is bepaald dat het weerstandsvermogen minimaal € 150.000 dient te bedragen (zie beslisdo-
cument PPS Huizen d.d. 27 oktober 2020), voordat tot winstuitkering mag worden overgegaan. 
De directie stelt voor om de winst over 2021 ad. € 66.319 volledig te reserveren waarmee het 
weerstandsvermogen € 166.319 bedraagt. In deze huidige onzekere tijd is de inflatie hoog en 
lopen gasprijzen, na de inval van Rusland in Oekraïne, steeds verder op. Omdat we verwachten 
dat de hoge kosten nog geruime tijd zullen aanhouden, vindt de directie het verstandig om een 
financiële buffer op te bouwen zodat de continuïteit van SRO Huizen B.V. ook in de toekomst 
kan worden gewaarborgd. Uiteraard is het aan de algemene vergadering van aandeelhouders 
om hierover, rekening houdend met het bepaalde minimale weerstandsvermogen, het besluit 
te nemen. 
 
Onder “niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa” in het jaarverslag en bij de “toe-
lichting financiële resultaten” in de jaarrapportage wordt diverse malen opgemerkt om bedra-
gen niet op € 1.000 af te ronden. In het jaarverslag en in de toelichting van de jaarrapportage 
worden nagenoeg alle bedragen op deze wijze afgerond, de afgeronde bedragen passen op dit 
punt in de verslaglegging en geven naar onze mening voldoende inzicht op hoofdlijnen. 
 
In de jaarrapportage wordt aangegeven dat het verschil tussen begroting en realisatie voor 
een deel te verklaren is door de onderhoudskosten intern. Het gaat daarbij vanzelfsprekend 
om het deel arbeid dat in de onderhoudskosten intern is begrepen. De totale onderhoudskos-
ten intern zijn vermeld in de bijlage bij de jaarrapportage en bedragen voor de Meent € 
75.656. 
 
Met betrekking tot het energieverbruik van de Meent wordt gevraagd om in te zoemen op de 
reden waarom de kosten van gas lager zijn dan begroot en de kosten van water en elektriciteit 
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hoger zijn dan begroot. Wij hebben her geen andere verklaring voor dan dat de kosten van gas 
te hoog zijn begroot en de kosten van water en elektriciteit te laag. Aangezien 2021 het eerste 
jaar van SRO Huizen is, hebben wij te weinig historische informatie om verdere analyse te kun-
nen doen. 
 
In de jaarrapportage wordt gemeld dat verstoringen in de alarmering bij de Meent tot extra 
kosten hebben geleid. In totaal bedragen de kosten van alarmopvolging over 2021 € 3.961. 
 
In de jaarrapportage is aangegeven dat de huur van de Sijsjesberg is verhoogd nadat de begro-
ting was vastgesteld. Betreffende huurverhoging heeft plaatsgevonden ter dekking van de kos-
ten van de renovatie van de entree van Sijsjesberg. De huurverhoging is doorgerekend in de 
tarieven van het zwembad. Tevens wordt aangegeven dat de ontvangen tegemoetkoming uit 
de SPUK-IJZ regeling in mindering is gebracht op de huren en pachten. Ter verduidelijking ge-
ven wij hierbij een overzicht hoe het bedrag dat onder huren en pachten bij de Sijsjesberg is 
vermeld is opgebouwd. 
 
Huur volgens begroting     € 218.403 
Huurverhoging      €   29.500 
Tegemoetkoming SPUK-IJZ    €   64.004 -/- 
Totaal       € 183.899 
 
In de jaarrapportage wordt melding gemaakt van het disfunctioneren van de zonnepanelen bij 
de Sijsjesberg. Deze opmerking berust op een misverstand. Met zonnepanelen worden de zon-
necollectoren bedoeld. Het gasverbruik is hierdoor en door de koude weersomstandigheden 
hoger dan begroot. De zonnecollectoren moesten handmatig worden omgezet, wat het gehele 
seizoen heeft plaatsgevonden. De installateur van de zonnecollectoren heeft er inmiddels voor 
gezorgd dat het omzetten automatisch plaatsvind. De gemeente is hier destijds over geïnfor-
meerd. 
 
Met betrekking tot Sporthal Wolfskamer is in de jaarrapportage aangegeven dat de Wolfska-
mer veel ruimte biedt voor nieuwe en incidentele huurders. Naast incidenteel gebruik door 
Lidl willen wij aanvullend melden dat de bovenkantine is verhuurd aan Stichting Modelspoor 
Club Huizen. Onderstaand geven wij een uitgebreide specificatie van de opbrengsten uit ver-
huur en verenigingen. Ter bescherming van de privacy noemen wij hierbij geen namen van 
personen. 
 
Badminton Vereniging Huizen    €      211 
Huizer Basketballvereniging Quick Runners  €   3.272 
Huizer Hockey Club     €   3.822 
K.N.H.B.      €      911 
Lidl Nederland      €        76 
Stichting Modelspoor Club Huizen   €   1.167 
VV Huizen      €   1.444 
Winterguard The Pride     €      993 
Diversen personen     €      645 
       € 12.541 
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Compensatieregeling TVS    € 27.770 
Totaal       € 40.311 
 
In de jaarrapportage wordt bij de Gymzalen geven wij onderstaand eveneens een beperkte 
specificatie van de opbrengsten uit verhuur en verenigingen.  
 
Gefactureerd aan huurders    € 28.462 
Compensatieregeling TVS    € 33.581 
Totaal       € 62.043 
 
Met betrekking tot de afschrijvingen vermelden wij in de jaarrapportage dat er in 2021 bij de 
Gymzalen nauwelijks investeringen zijn gedaan. In 2021 is echter wel een inventarisatie uitge-
voerd. Uit de inventarisatie is gebleken dat investeringen noodzakelijk zijn. De benodigde in-
vesteringen worden in 2022 gerealiseerd. 
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  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

  Aan: de aandeelhouders van SRO Huizen B.V. 
 
 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van SRO Huizen B.V. te Amersfoort gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van SRO Huizen B.V. op 31 december 2021 
en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021 
2. de winst-en-verliesrekening over 2021 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 recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van SRO Huizen B.V. zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (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 controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
 het bestuursverslag; 
 de overige gegevens. 
 
 



 

 
 
 
 

2  |  nieuwe perspectieven 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
 alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de 
jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor 
een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
De raad van commissarissen van N.V. SRO (Aandeelhouder van SRO Amersfoot B.V.) is 
verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 
van de vennootschap. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren 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 mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 
 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 het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking 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 leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

 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 de vennootschap; 

 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; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 
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Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing.  
 

Utrecht, 28 april 2022 
 
BDO Audit & Assurance B.V.    
namens deze, 
 
 
w.g. 
 
 
 
J. de Groot MSc RA 
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