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Aan de Algemene Vergadering en de directie van 
Zwembad de Stok Exploitatie B.V. 
T.a.v. de heer J.H. Verel 
De Stok 1 
4703SZ ROOSENDAAL 

Roosendaal, 11 augustus 2014 

Geachte heer Verel, 

Ingevolge uw opdracht hebben wi j de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2013 
van uw onderneming gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de 
jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met het jaarverslag en de overige gegevens opgenomen 
in de bij deze rapportage opgenomen jaarstukken. 

Algemeen 

Resultaatbestemming 

Resultaatbestemming 2012 
De Algemene Vergadering heeft besloten het resultaat over 2012 toe te voegen aan de overige 
reserves. 

Voorstel resultaatbestemming 2013 
Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld het resultaat over 2013 toe te voegen aan de 
overige reserves. Dit voorstel is reeds in de bij dit rapport opgenomen jaarrekening verwerkt. 

Statutair gevntlgd te Eindhoven en ingeichreven in het hantjelsfegister orKier nummer 171711ê6. 
800 Audit & Assurance B V. rs lid van BDO International Ltd. een rechtspersoon naar tnjels recht met beperkte aansprakelijkheid, 
er̂  maakt deel uil van het wereldwijde netv/erV van Jundlsch zelfstar>dige organisaties die onder de naam "BDO" optreden. 



IBDO 
Fiscale positie 

A/gemeen 
Op grond van artikel 2, lid 3 juncto artikel 2, lid 7 Wet Vennootschapsbelasting is geen 
vennootschapsbelasting verschuldigd. 

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 
BDO Audit a Assurance B.V. 
Namens deze. 

Drs. H.J.D. Vogelaars RA 



JAARVERSLAG 
DIRECTIE 



Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Jaarverslag 

Algemeen 

Het huidige en toekomstige beleid van Zwembad de Stok Exploitatie B.V. is erop gericht te komen tot 
een professionele kwalitatieve organisatie waar leren zwemmen, ontspannen, sportieve prestaties en 
plezier centraal staat. Dit beleid bestaat uit: 
- Professioneel gekwalificeerd, deskundig en gastvriendelijk personeel; 
- Meegroeiende infrastructuur en organisatie; 
- Adequate communicatievoorzieningen; 
- Voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot onder andere hygiëne, veiligheid, arbo 

en milieu; 
- Aanbod zoveel mogelijk relateren aan vraag; 
- Vergroten van de huidige doelgroepen en doorontv/ikkeling nieuwe activiteiten; 
- Horecagelegenheid op maat voor de juiste doelgroepen. 

Donderdag 3 juli 2014 ontving Zwembad de Stok Exploitatie B.V. een Licentie Zwem-ABC in Den Haag 
uit handen van Mervyn Stegers, voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Daarmee 
voldoet Zwembad de Stok aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het 
Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma's. Zwembad de Stok behoort tot de eerste zwemlesaanbieders 
van de in totaal 1.250 die de overstap kunnen gaan maken van de huidige 'Erkenning' naar het 
verkrijgen van een Licentie Zwem-ABC. Deze Licentie geeft de klant duidelijkheid dat de 
zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe 
kwaliteitsstandaard van de zwembranche. 

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het kennisinstituut 
waarin de partijen RECRON, VSG en KNZB bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Deze partijen streven 
naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende 
stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt 
gestimuleerd. 

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor 
het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen - de Bepalingen, 
Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie 
Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en 
regelgeving, is de zwem lesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende 
voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de 
vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een 
klachtenprocedure. Zwembad de Stok heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan 
deze nieuwe eisen. 

Wij blijven veel aandacht geven aan de verblijfskwaliteit van onze accommodatie. Onze bezoekers 
moeten zich thuis voelen als ze een bezoek brengen aan ons zwembad. Deze kwaliteit wordt mede 
beïnvloed door de aangeboden voorzieningen. 

Resuitaatontwikkeling 

Het jaar 2013 hebben wij afgesloten met een positief resultaat van € 169.113 (2012: € 244.489 
positief). 

De daling van het resultaat wordt veroorzaakt door een daling van de opbrengsten ad circa € 415.000 in 
combinatie met een daling van de bedrijfskosten ad € 344.000. De daling van de opbrengsten wordt 
met name veroorzaakt door de afname van de subsidie van de gemeente Roosendaal (afname 
budgetsubsidie en bijdrage in schoolzwemmen) ad € 375.000. 



Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

De afname van de overige bedrijfskosten is met name terug te voeren op: 
een daling van de huurkosten ad circa € 108.000; 
een daling van de onderhoudskosten (inclusief mutatie voorziening groot onderhoud) 
ad circa € 259.000. 

Bovendien zijn op nagenoeg alle overige kostencategorieën kostenverlagingen gerealiseerd. 

Met de verhuurder is constructief overleg gevoerd over de mogelijkheden om de huur aan te passen. 
Voor het boekjaar 2013 heeft Zwembad de Stok Eigendom B.V. besloten om de huur te verlagen. 

De daling van de onderhoudskosten vloeit voort uit een In 2013 uitgevoerd onderzoek door Royal 
Haskoning DHV. Uit het onderzoek is gebleken dat in de oude versie van het onderhoudsplan is 
uitgegaan van het "worstcase" scenario (zowel qua kosten als qua onderhoudscyclus). In het 
geactualiseerde onderhoudsplan gaat men uit van een "gemiddeld" scenario. Het geactualiseerde 
onderhoudsplan heeft een positief effect op de mutatie in de onderhoudsvoorziening, waardoor er in 
2013 een sterke daling van de onderhoudskosten zichtbaar is. 

Ontwikkelingen in balans 

Afgelopen boekjaar is circa € 39.000 geïnvesteerd in materiële vaste activa. In 2013 is onder andere 
geïnvesteerd in zwembad inventaris, waaronder lampen, speakers etc. 

Het eigen vermogen is toegenomen met het positieve resultaat van het boekjaar. 

De toename van de overige schulden hangt samen met de stijging van de verplichting badenkaarten. 
Door de toename van de verkoop van totaal lespakketten is de verplichting ten opzichte van klanten 
(nog te leveren lessen) ultimo boekjaar gestegen. 

Toekomstparagraaf 

Afgelopen jaren is Zwembad de Stok aan het voorsorteren geweest op de ontwikkelingen in de 
toekomst. 

Om te anticiperen op de komende periode van bezuinigingen is Zwembad de Stok Exploitatie B.V. de 
afgelopen jaren gestart met het ontplooien van nieuwe activiteiten. De volgende voorbeelden kunnen 
worden genoemd: 

Activiteiten ontplooien met de brandweer in Roosendaal; 
Het aanbieden van een versnelde zwemcursus in vakanties; 
Zwangerschapslessen; 
Het aanbieden van ABC pakketten; 
Acties met verzorgingstehuizen en bungalowparken; 
Het aanbieden van zogenaamde funcursussen voor kinderen (diverse spellen in het zwembad); 
Uitbreiding van het huidige discozwemmen; 
Het aanbieden van schoolzwemmen; 
Het zoeken naar nieuwe huurders van het zwembad; 
Uitbreiding van de activiteiten in samenwerking met de KBO. 

Wij hebben de afgelopen jaren maatregelen genomen ter beperking van de kosten. Dit is in 2013 
doorgezet. Ook komende jaren zal hier scherp op worden gelet. 

In 2014 heeft de gemeente Roosendaal het besluit genomen om Zwembad de Stok te gaan privatiseren. 
Daartoe zal een aanbestedingsprocedure gestart worden. Deze moet uiteindelijk leiden tot het 
openbaar aanbieden van een privatiseringsopdracht medio oktober 2014. 



Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Voor boekjaar 2014 is het ons gelukt om een sluitende begroting op te stellen. We streven ernaar om 
het jaar 2014 af te sluiten met een sluitende exploitatierekening. 

Roosendaal, 11 augustus 2014 

J.H. Verel 
Directeur 





Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Balans per 31 december 2013 

(na voorstel resultaatbestemmins) 

ACTIVA 

31-12-2013 31-12-2012 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 123.761 134.667 

Vlottende activa 

Voorraden 

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 
Overige vorderingen en overlopende 
activa 

Liquide middelen 

39.504  

15.092  

85.640 

7.516 

140.236 

2.079.894 

31.481  

10.200  

92.968 

7.594 

134.649 

1.822.932 

Totaal 2.351.407 2.099.842 



31-12-2013 31-12-2012 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Geplaatst kapitaal 
Overige reserves 

18.151  
662.752 

680.903 

18.151 
493.639 

511.790 

Voorzieningen 

Voorziening groot onderhoud 1.346.484 1.315.617 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers en handels
kredieten 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 
Overige schulden en overlopende passiva 

21.132 
24.024  
278.864 

29.170 

25.641 
217.624 

324.020 272.435 

Totaal 2.351.407 2.099.842 



Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Winst- en verliesrekening over 2013 

20 T3 2072 

Netto-omzet 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

985.721  
1.562.192 

2.547.913 

1.110.545 
1.852.000 

2.962.545 

Lonen en salarissen 
Sociale lasten en pensioenlasten 
Afschrijvingen 
Overige bedrijfskosten 

Som der bedrijfskosten 

585.837  
171.371  
49.993  

1.589.257 

590.204  
162.489  
50.694  

1.937.286 

2.396.458 2.740.673 

Bedrijfsresultaat 

Financiële baten en lasten 
Resultaat 

151.455  

17.658 

221.872  

22.617 
169.113 244.489 



Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettel i jke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgeriijk 
Wetboek. 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het 
resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Activiteiten 
De vennootschap is actief in de recreatiebranche en houdt zich specifiek bezig met het exploiteren en 
beheren van een zwembad-accommodatie. 

Continuïteit 
De vennootschap is sterk afhankelijk van de exploitatiesubsidie van de gemeente Roosendaal, zijnde de 
100% aandeelhouder. Deze heeft de intentie om de subsidie tot een bepaalde hoogte te continueren. 
Er zijn en worden ook maatregelen getroffen om blijvend een exploitatie zonder verliezen te kunnen 
realiseren. In 2014 heeft de gemeente Roosendaal het besluit genomen om Zwembad de Stok te gaan 
privatiseren. 

Vergelijkende cijfers 
De vergehjkende cijfers 2012 zijn daar waar nodig aangepast om de vergelijking met de cijfers 2013 
mogelijk te maken. 

Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen 
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor 
de opgenomen bedragen. De feiteli jke resultaten kunnen van deze schattingen afvi^jken. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva  

AAateriële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met lineair 
berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van 
investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 

Voorraden 
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde. 
De voorraad horeca-artikelen wordt gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijzen rekening 
houdend met incourantheid. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bi j eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde, onder aftrek 
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vri je beschikking van de vennootschap. 
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Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal  

Voorzieningen 
Dit betreft een voorziening voor groot onderhoud gebouwen en wordt tegen contante waarde 
opgenomen. 

De onderneming heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen waarbij de toegezegde 
pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij 
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds ABP. De over het boekjaar verschuldigde premies worden als kosten 
verantwoord. Per balansdatum worden teveel / nog niet betaalde premies in de balans opgenomen. 
Aangezien deze vordering / verplichting een kortlopend karakter heeft, wordt deze gewaardeerd tegen 
nominale waarde. De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendement op het 
fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het 
pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. In 
geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft de onderneming geen verplichting tot het 
voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. De dekkingsgraad van het 
pensioenfonds bedroeg per 31 december 2013 105,9%. De belangrijkste punten uit het herstelplan 
betreffen: 
- Zolang de dekkingsgraad lager is dan 104,2% worden de pensioenen niet aangepast aan de 

loonontwikkeling; 
- De premie moet minimaal kostendekkend zijn en bij een lage dekkingsgraad (dekkingstekort) 

bijdragen aan herstel van het fonds. Om de financiële positie te verbeteren, geldt er een ti jdeli jke 
herstelopslag op de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen; 

- Het beleggingsbeleid is aangepast waardoor het beleggingsrisico lager is; 
- In het herstelplan is ruimte opgenomen om tegenvallers op te vangen. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling  

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de omzet verminderd met alle hiermee 
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De omzet is de opbrengst van de in het jaar aan 
derden geleverde prestaties onder aftrek van omzetbelasting, kortingen en dergelijke kosten. De 
kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit verkoop en levering van goederen en diensten 
onder aftrek van kortingen en van over de omzet geheven belastingen. 

Overige bedrijfsopbrengsten 
Onder de overige bedrijfsopbrengsten worden de ontvangen subsidies van de gemeente Roosendaal 
verantwoord. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van 
de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. De afschrijvingen zijn 
gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiële vaste activa. 

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

11 



Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Toelichting op de balans per 31 december 2013 

Activa 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Stand per 1 lanuari 2013 
Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde per 1 januari 2013 

Mutaties 
Investeringen 
Afschrijvingen 
Saldo mutaties 

Stand per 31 december 2013 
Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde per 31 december 2013 

Afschrijvingspercentages 

Inventaris Inventaris Kantoor- Totaal 
zwembad horeca inventaris 

€ € € € 

514.529 20.659 27.444 562.632 
•389.670 -16.809 -21.486 -427.965 
124.859 3.850 5.958 134.667 

32.799 6.288 39.087 
-45.950 -2.221 -1.822 -49.993 
-13.151 4.067 -1.822 -10.906 

547.328 26.947 27.444 601.719 
-435.620 -19.030 -23.308 -477.958 
111.708 7.917 4.136 123.761 

20% 20% 20% 
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Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Vlottende activa 

Voorraden 

31-12-2013 31-12-2012 
€ € 

Voorraad horeca-artikelen 5.156 5.921 
Voorraad magneetkaarten 2.360 1.673 

7.516 7.594 

Vorderingen 

Handeisdebiteuren 

Nominale waarde 42.226 32.499 
Voorziening dubieuze debiteuren -2.722 -1.018 

39.504 31.481 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Omzetbelasting 15.092 10.200 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Nog te factureren omzet huurders 26.954 30.915 
Sociaal statuut 21.294 20.441 
Rente en bankkosten 19.333 24.774 
Vooruitbetaalde verzekeringen 10.578 8.611 
Ziekteverzuimverzekering 772 
Overige vorderingen 6.709 8.227 

85.640 92.968 

Liquide middelen 

Rabobank 2.065.932 1.808.091 
Kruisposten 8.913 10.088 
Kas 5.049 4.753 

2.079.894 1.822.932 

De kredietfaciliteit bij de Rabobank bedraagt ultimo 2013 € 195.000. Tot zekerheid is een borgtocht 
afgegeven door de gemeente Roosendaal, welke geldt voor een tijdsduur van 5 jaar van 26 oktober 
2009 tot 26 oktober 2014. 
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Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Passiva 

Geplaatst Overige Totaal 
kapitaal reserves 

€ € € 

Stand per 1 januari 2013 18.151 493.639 511.790 
Resultaat boekjaar •_ 169.113 169.113 
Stand per 31 december 2013 18.151 662.752 680.903 

Geplaatst kapitaal 

Het maatschappelijk kapitaal van Zwembad De Stok Exploitatie B.V. bedraagt € 90.756, verdeeld in 
200.000 gewone aandelen van € 0,45. Hiervan zijn 40.000 gewone aandelen geplaatst. 

Vermelde bedragen in euro zijn slechts een niet officiële verkorte weergave na afronding op twee 
decimalen als bedoeld in artikel 178c Boek 2 BW. 

Voorzieningen 

Voorziening groot onderhoud 

Stand per 1 januari 
Dotatie 

Correctie voorgaande jaren 
Stand per 31 december 

Deze voorziening heeft een overwegend langlopend karakter. 

2013 2072 
€ € 

1.315.617 1.417.633 
30.867 312.455 

1.346.484 1.730.088 
- -414.471 

1.346.484 1.315.617 
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Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Kortlopende schulden 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

31-12-2013 31-12-2012 

Loonheffing 14.683 17.193 
Pensioenen 9.341 8.448 

24.024 25.641 

Overige schulden en overlopende passiva 

Verplichting badenkaarten 
Energiekosten 
Reservering vakantiegeld 
Reservering vakantiedagen 
Vooruitgefactureerde huur verenigingen 
Accountants- en advieskosten 
Loon- en administratiekosten 
Reservering meeruren 
Huur 
Riool- en reinigingsrechten en onroerend zaakbelasting 
Overige schulden 

118.362 67.206 
34.122 17.733 
31.502 27.047 
28.208 30.108 
24.387 25.231 
15.000 15.000 
10.529 10.530 
8.846 5.277 
6.191 6.191 

- 11.682 
1.717 1.619 

278.864 217.624 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Huur zwembad 
Het zwembadcomplex inclusief inrichting, zoals opgeleverd in november 2000, wordt gehuurd van 
Zwembad De Stok Eigendom B.V. De jaarhuur bedraagt circa € 960.000 exclusief BTW. 

Pensioenen 
De risico's die vanwege de pensioenregeling nog bij de onderneming berusten, komen niet tot 
uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. 
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Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013 

Netto-omzet 

Omzet recreatie 
Omzet huurders, verenigingen en overige 
Omzet leszwemmen 
Omzet horeca 
Omzet banenzwemmen 
Omzet begeleide activiteiten 
Omzet schoolzwemmen 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Exploitatiesubsidie 

Lonen en salarissen 

Lonen en salarissen 
Kosten loonadministratie en P60 werkzaamheden 
Kosten administratief personeel (extern) 
Ontvangen ziekengeld 
Sociaal statuut 

Sociale lasten en pensioenlasten 

Sociale lasten 
Ziekteverzuimverzekering 
Pensioenlasten 

2013 2072 
€ € 

338.923 350.845 
214.918 224.304 
219.147 246.462 
102.766 106.131 
59.740 51.383 
50.227 46.272 

- 85.148 
985.721 1.110.545 

1.562.192 1.852.000 

594.686 602.039 
10.571 9.235 
2.799 4.484 
-925 -5.113 

-21.294 •20.441 
585.837 590.204 

85.918 81.637 
13.899 12.818 
71.554 68.034 
171.371 162.489 

16 



Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal  

Afschriivingen 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Inventaris zwembad 
Inventaris horeca 
Kantoorinventaris 

Boekresultaat materiële vaste activa 

Overige bedrijfskosten 

Overige personeelskosten 
Huisvestingskosten, onderhoud en vervanging 
Verkoopkosten 
Kantoorkosten 
Algemene kosten 
Inkopen horeca 

2073 2072 
€ € 

49.993 50.694 

45.950 48.566 
2.221 962 
1.822 2.006 
49.993 51.534 

- -840 
49.993 50.694 

25.120 22.945 
1.421.938 1.755.449 

7.647 5.866 
25.009 29.108 
49.910 65.837 
59.633 58.081 

1.589.257 1.937.286 

Overige personeelskosten 

Reis-, verblijf-en kilometerkosten 14.278 14.053 
Bedrijfskleding 5.212 1.016 
Opleidingskosten 1.720 1.554 
Kosten arbodienst 1.703 3.962 
Overige personeelskosten 2.207 2.360 

25.120 22.945 
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Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Huisvestingskosten, onderhoud en vervanging 

Huur 
Gas, water en elektra 
Onderhoud en vervanging 
Dotatie voorziening groot onderhoud 
Waterbehandeling 
Schoonmaakkosten 
Vaste lasten onroerend goed 
Riool- en reinigingsrechten 
Onderzoek water 
Vergoeding opruimwerk container 

2073 2072 
€ € 

860.000 968.296 
266.149 226.286 
199.390 174.810 
30.867 314.811 
13.490 16.542 
12.600 15.185 
12.477 12.316 
11.646 11.682 
9.266 9.539 
6.053 5.982 

1.421.938 1.755.449 

Verkoopkosten 

Dubieuze debiteuren 2.287 -61 
Reclame en advertenties 2.228 2.244 
Transportkosten geld 1.964 1.763 
Representatiekosten 719 627 
Beveiligingskosten 449 1.293 

7.647 5.866 

Kontoor/costen 

Telefoon-en faxkosten 10.099 10.862 
Contributies en abonnementen 8.193 9.146 
Kantoorbenodigdheden en portokosten 6.717 9.100 

25.009 29.108 

Algemene kosten 

Verzekeringen 20.906 26.314 
Accountants-en advieskosten 15.000 15.000 
Overige advieskosten 7.985 7.999 
Automatisering / IT 5.990 15.888 
Huur en onderhoudskosten apparaten horeca 659 482 
Overige algemene kosten -630 154 

49.910 65.837 
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Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het boekjaar waren gemiddeld 24 werknemers in loondienst (2012: 24). 

Roosendaal, 11 augustus 2014 

De directie 

J.H. Verel 

19 



OVERIGE 
GEGEVENS 



Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te Roosendaal 

Overige gegevens 

statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 
De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering. 
De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare 
winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en 
opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten 
moeten worden aangehouden. 

Voorstel resultaatbestemming 2013 
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering is het resultaat 
over 2013 toegevoegd aan de overige reserves. 
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Tel: -31 (0)165 59 87 00 
Fax:+31 (0)165 59 87 99 
roosendaal@bdo.nl 
www.bdo.nl 

BDO Audit & Assurance B.V. 
Postbus 1415, 4700 BK Roosendaal 
Jan van Eijckplein 2, 4703 GV Roosendaal 
Nederland 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: de Algemene Vergadering en de directie van Zwembad de Stok Exploitatie B.V. 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Zwembad de Stok Exploitatie B.V. te 
Roosendaal gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst
en verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 
Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wi j voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wi j onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afv^jkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de 
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op 
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de 
door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele 
beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samensteUing van het 
vermogen van Zwembad de Stok Exploitatie B.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Statutair gevestigd te Eindtioven en ingeschreven in het h»x*e<sregister onder nummer 17171186. 
BDO Audit h Assurance B.V. n lid van BOO International Ltd, een rechtspersoon r̂ aar Engels recht met beperkte aansprakeliikheid. 
en maakt deei uit van het «wereldwijde rwtv^eiV van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam -BOO" optreden. 



IBDO 
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wi j dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken 
naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wi j dat kunnen beoordelen, 
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW 
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden v/ij dat het jaarverslag, voor zover wi j dat 
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Roosendaal, 11 augustus 2014 

BDO Audit a Assurance B.V. 
Namens deze, 

Drs. H.J.D. Vogelaars RA, was getekend 
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