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BESTUURSVERSLAG EN VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN
BESTUURSVERSLAG
Algemene informatie
Doelstelling van het Springpaarden Fonds Nederland II B.V. (verder: SFN II) is het bevorderen van de
springpaardensport. Dit gebeurt vanuit van een besloten vennootschap die wordt bestuurd door een
directie. Daarnaast is er een Raad van Commissarissen die de directie adviseert en controleert. De
stichting administratiekantoor Springpaarden Fonds II beheert de certificaten van aandelen van SFN II.
Om de doelstelling van de vennootschap te realiseren, verwerft de vennootschap springpaarden.
Financieel
Het financieel resultaat voor belastingen over het boekjaar bedraagt € 138.258 negatief.
Het resultaat voor afschrijvingen bedraagt € 125.428 negatief. De opbrengsten over 2018 bedragen €
3.974. De kosten bestaan uit onderhoudskosten van de paarden, inclusief deelname concoursen,
alsmede overige bedrijfslasten.
Gegeven de sportieve prestaties van Zenith in 2018, hetgeen geresulteerd heeft in het formele einde van
zijn sportcarrière in maart 2019, is de resterende boekwaarde per jaar einde middels een impairement ten
laste van het resultaat 2018 gebracht. De totale aanschafwaarde ad € 400.000 – waarvoor Zenith in 2017
is aangekocht – is in 2018 onder de afschrijvingen ten laste van het resultaat gebracht. De lening ad €
400.000, die door een van de certificaathouders ter beschikking is gesteld voor de aankoop van Zenith, is
in 2018 volledig ten gunste van het resultaat vrijgevallen. De vrijval van de lening is opgenomen onder
financiële baten en lasten. Per saldo zijn er dus geen baten of lasten in de winst- en verliesrekening
opgenomen (nog 2017, nog 2018), met uizondering van de rentelasten op de lening alsmede direct
toewijsbare kosten aan Zenith zoals stalling ed.
In 2018 werden twee paarden aangekocht, te weten “Iceman B SFN” en “Ileanne SFN”. Er werden in het
verslagjaar geen paarden verkocht. Per balansdatum had SFN II met Zenith SFN en Eloma’s Blue SFN
en de twee nieuw aangekochte paarden in totaal 4 paarden in eigendom.
In 2018 is voor € 243.750 aan nieuwe certificaten uitgegeven waarmee het totaal geplaatste nominale
kapitaal per balansdatum € 2.400.000 bedraagt. Daarvan staat per 31 december 2018 nog € 62.973 ter
volstorting open.
Bestuurlijke samenstelling
De directie werd gevormd door de heer H.T.E.M. Rottinghuis voorzitter en J.J.T. Melissen.
De Raad van Commissarissen werd gevormd door de heer F.G.H. Deckers, voorzitter, de heer J.
Lokhorst en de heer G.E. Wassenaar.
Hippische rapportage 2018
Er was bij aanvang van het jaar 2018, naast Zenith SFN één paard in eigendom van het SFN II en wel
Eloma's Blue SFN. Dit paard maakte ook op 31-12-2018 deel uit van de SFN-stal. Er is in het verslagjaar
een poging ondernomen om van dit paard afscheid te nemen. De reden is dat dit paard niet in staat blijkt
te zijn om aan de doelstellingen (starten in landenwedstrijden en kampioenschappen) van het SFN te
voldoen.
Eloma's Blue SFN
(Geboren op 1 april 2009). Eloma's Blue SFN werd in 2014 aangekocht en deze hengst werd
ondergebracht in de springstal van Wout-Jan van der Schans. Hij nam met dit paard deel aan de KWPN
Kampioenschappen voor zevenjarige paarden en eindigde daarin als tweede. In de openingswedstrijd
bleven ze foutloos en in de tweede wedstrijd eindigden ze als vierde. In de finale noteerden ze een
pechfout, waardoor ze uiteindelijk als achtste in het kampioenschap eindigden. Omdat Wout-Jan samen
met de selecteurs te spreken was over de ontwikkeling van dit paard werd in 2016 besloten om dit paard
op de veiling van de SFN paarden te verwerven voor SFN II. In het verslagjaar nam Wout-Jan dit paard
acht maal mee naar wedstrijden op maximaal 1.45m niveau, die werden uitgeschreven tussen CSI ** en
CSI **** niveau. Tijdens het CSI *** Eindhoven werden zij in de internationale Derby derde.
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Naar de mening van de selecteurs is Eloma's Blue een paard dat in zijn prestaties achterblijft bij de
verwachtingen. De vraag, zoals die werd opgeworpen in het jaarverslag 2017, of er in het komende jaar
geen afscheid van dit paard genomen dient te worden omdat de selecteurs beginnen te twijfelen of dit
paard in staat, is om op SFN gewenst niveau te gaan presteren werd beantwoord. De directie en
selecteurs zijn er van overtuigd dat van dit paard afscheid genomen dient te worden. Het paard is
inmiddels gecastreerd en er wordt door de selecteurs gezocht naar een passende koper, die zich nog niet
heeft aangediend.
Iceman B SFN
De schimmel Iceman B SFN werd in het verslagjaar verworven en ondergebracht bij de getalenteerde
Sjaak Sleiderink. Die wist op de KWPN paardendagen met Iceman een zeer nette prestatie neer te zetten
door in de eindstand van het kampioenschap voor vijfjarigen als vierde te eindigen. Daarmee
kwalificeerden zij zich voor het WK in Zangersheide. In dat WK voor 5-jarigen kwamen maar liefst 237
paarden aan de start. In de openingswedstrijd wisten ze overtuigend foutloos te blijven. In de tweede
wedstrijd noteerden zij een foutje op de één na laatste hindernis. Ook in de troostfinale kregen ze een
foutje. Op het moment dat Sleiderink Iceman ter beschikking kreeg heeft hij Hans Horn gevraagd of die
bereid was hem te begeleiden. Daarop heeft Horn bevestigend geantwoord. Gezien de prestaties die
Sleiderink en Iceman hebben geleverd lijkt het paard een grote toekomst te hebben. Na Lanaken heeft
Sjaak de schimmel op rust gezet om er in 2019 rustig mee verder te gaan werken.
Ileanne SFN
Ook Ileanne SFN is een schimmel en zij werd na aankoop ondergebracht bij Dennis van den Brink. Dit
omdat de verkoper, Stal van den Brink, de eerste 12 maanden van de verdere opleiding de kosten voor
haar rekening neemt. Er was in het begin even pech omdat Dennis een gebroken sleutelbeen opliep na
een val van een paard, maar vanaf het moment dat Dennis weer in het zadel van deze merrie heeft
plaatsgenomen ontwikkelt zij zich zeer positief. Selecteurs en de ruiter zijn er van overtuigd dat Ileanne de
kleine achterstand die zij in trainingsarbeid heeft opgelopen in de aanloop naar de zomer van 2019
volledig zal inhalen.
Zenith SFN
Op 4 december 2017 heeft SFNII Zenith SFN overgenomen van het Springpaarden Fonds Nederland B.V.
(SFN). Dit om behulpzaam te zijn bij het behoud van de combinatie Dubbeldam-Zenith SFN, waarbij een
van de certificaathouders zich bereid toonde de middelen daarvoor ter beschikking te stellen in de vorm
van een lening. In maart 2019 heeft Zenith SNF officieel afscheid genomen van de sport.
Risicoparagraaf
Het SFN II investeert in springpaarden, die gezien worden als potentiële deelnemers aan “grote”
wedstrijden. Op dit moment bezit het nog jonge Fonds (opgericht 2016) nog geen paarden die zich op dat
niveau bewegen. De investering betreft levende have en wordt dus als risicovol beschouwd.
Afschrijvingen (vanaf de leeftijd van 8 jaar, 20% per jaar) en dus boekwaarde reflecteren de conservatieve
houding van het Fonds ten opzichte van de waarde van de paarden. Die waarde wordt dus uitdrukkelijk
niet bepaald door een mogelijke inschatting van de waarde van de paarden in het economisch verkeer.
Zowel door deze conservatieve houding, maar vooral door het transparant maken van de verkoopprijzen
en contributie van toppaarden, achten zowel directie als de Raad van Commissarissen van het SFN II de
waardering per eind 2018 correct. De risico’s van een investering in levende have, ook al is deze degelijk
verzekerd, blijven prevaleren. Op 11 maart 2016 hebben wij een emissieprospectus afgegeven. De hierin
beschreven risico’s achten wij nog steeds opportuun. Het SFN II heeft gedurende het boekjaar 2018 – en
uiteraard ook daarna – voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving. De vennootschap maakt geen
gebruik van financiële instrumenten.
Vooruitblik 2019
Zowel de directie als de RvC hebben in 2018 geconstateerd dat de selecteurs enthousiast en betrokken
zijn gebleven bij SFN II. Daarmee een gezonde basis leggend onder de sportieve ambities van SFN II.
Wel blijken er een paar tegenvallers te zijn. A: Gezien de mondiale stijging van populariteit van de
springsport zijn ook in 2018 de prijzen voor getalenteerde jonge springpaarden enorm gestegen. B: Deze
prijsstijging wordt ook nog eens in de hand gewerkt doordat tijdens de in 2008 begonnen crisis het aantal
dekkingen van merries bij alle Europese fokkerij organisaties in sommige gevallen met ruim 30%
terugliep.
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Hierdoor ontstaat nu een situatie van een grote vraag en een gering aanbod van topsportpaarden. Met als
gevolg: In bijna alle gevallen overstijgen de prijzen die voor zes- en zevenjarige springpaarden worden
gevraagd de lengte van de financiële polsstok van het SFN II. Vandaar dat er vaak lang is gebrainstormd
tussen directie en selecteurs om na te gaan hoe op een uiterst verantwoorde wijze, ook financieel, vier- en
vijfjarige springpaarden kunnen worden aangekocht. Een zekere kritische massa aan paarden is
noodzakelijk om als springstal succesvol te zijn.
Buiten het formele afscheid van Zenith SFN zijn er geen ontwikkelingen geweest en hebben zich na
balansdatum geen transacties voorgedaan die van grote invloed zijn geweest op toekomstige activiteiten,
investeringen, financieringen van SFN II B.V.
Uitbestede werkzaamheden
Administrateur
Goossens Financieel Advies te Boxtel
Accountant
Govers Accountants / Adviseurs sinds 1927 te Eindhoven
Bank
Van Lanschot Bankiers NV te ’s-Hertogenbosch
Aangesloten ondernemingen (waaronder secretariële, commerciële en coördinerende taken)
Van Lanschot Bankiers NV te 's-Hertogenbosch

Pesse, 2 juli 2019

De heer H.T.E.M Rottinghuis,
voorzitter

De heer J.J.T. Melissen,
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JAARVERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN
Jaarrekening 2018
De Raad van Commissarissen van het SFN II heeft de jaarrekening na controle door Govers Accountants
/ Adviseurs goedgekeurd. De controleverklaring is opgenomen in het jaarverslag, onder de overige
gegevens.
Wij stellen de aandeelhouders voor om de jaarrekening 2018 vast te stellen en zowel de directieleden van
het SFN II als de Raad van Commissarissen van het SFN II kwijting te verlenen voor het door de directie
gevoerde beleid, respectievelijk voor het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht.
Het financieel resultaat van € -138.258 wordt ten laste van de overige reserves van het SFN II geboekt.
Vergaderingen
De Raad van Commissarissen van het SFN II heeft in de verslagperiode twee keer formeel vergaderd, op
18 juni 2018 en 26 november 2018.
Op de vergadering van 18 juni 2018 waren alle commissarissen en de directie aanwezig, alsmede als
gast administrateur Hans Goossens. Op de vergadering van 26 november 2018 waren alle
commissarissen en de directie aanwezig, alsmede als gast administrateur Hans Goossens en mw.
Angelique Poiesz namens de STAK. Naast bovengenoemde vergaderingen vond ook geregeld onderling
overleg plaats. Eveneens werd door de verschillende leden van de Raad van Commissarissen van het
SFN II - soms passief, maar vaak ook actief - deelgenomen aan de maandelijkse conference calls.
De agenda van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen van het SFN II is voorbereid door de
voorzitter van de Raad van Commissarissen van het SFN II, in overleg met de directie van het SFN II.
Ondanks herhaalde pogingen zijn de selecteurs en de directie er niet in gelaagd om Eloma’s Blue SFN te
verkopen.
Gebeurtenissen 2019
In maart 2019 heeft Zenith SFN afscheid genomen van de topsport. De in de jaarrekening gekozen
verwerkingswijze – afwaardering van Zenith en kwijtschelding van de lening – wordt door de Raad van
Commissarissen gezien als de meest passende verwerkingswijze.
Tot slot
De Raad van Commissarissen deelt met de directie de zorg, die ook vorig jaar werd geuit, over de sterke
prijsstijging die jonge springpaarden de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, waardoor het vrijwel
onmogelijk is geworden om binnen de financiële mogelijkheden die het SFN II heeft nog paarden op de
leeftijd van zes of zeven jaar aan te kopen. De Raad van Commissarissen heeft dan ook met instemming
kennis genomen van de aankoop van twee vijfjarige paarden. Hiermee heeft de directie inhoud gegeven
aan de gedachten van de Raad van Commissarissen om plannen te ontwikkelen om op een
verantwoorde wijze jongere talenten op te sporen.
Pesse, 2 juli 2019
Raad van Commissarissen:

De heer F.G.H. Deckers (voorzitter)

De heer J. Lokhorst

De heer G.E. Wassenaar
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

182.660

450.490

182.660

450.490

69.856
1.718.139

829.456
670.934

1.787.995

1.500.390

1.970.655

1.950.880

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
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31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

1.957.674

1.852.182

-

26.454

12.981

72.244

1.970.655

1.950.880

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Springpaarden Fonds Nederland II B.V. bestaan voornamelijk uit: het bevorderen van
de springpaarden sport in Nederland.
De locatie van de feitelijke activiteiten
Springpaarden Fonds Nederland II B.V. is feitelijk gevestigd op Molenhoek 16, 7933 TG te Pesse en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 65388577.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Springpaarden Fonds Nederland II B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid
1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het
resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor bepaling van de belastbare winst als bedoeld in
de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen
en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen' van de Raad
voor de Jaarverslaggeving van toepassing.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- en vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs.
De investeringen in springpaarden dienen gekwalificeerd te worden als duurzame beleggingen met als
doel zoveel mogelijk bewerkstelligen dat talentvolle springpaarden voor de Nederlandse topsport
behouden blijven. Beleggen brengt financiële risico's met zich mee. De risico's met betrekking tot de
investeringen in springpaarden zijn nader omschreven in het emissieprospectus van 11 maart 2016 van
het Springpaarden Fonds Nederland II B.V.
Informatieverschaffing over de verschillen tussen de waardering volgens fiscale en commerciële
grondslagen
De toepassing van de fiscale waarderingsgrondslagen leidt mogelijk tot een afwijking ten opzichte van de
commerciële waarderingsgrondslagen die zijn vermeld in afdeling 6 van Titel 9 Boek 2 BW. Bij de
materiële vaste activa (springpaarden) leidt de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen mogelijk
tot een materiële afwijking en kan derhalve gevolgen hebben voor het inzicht in het vermogen. Per
jaareinde is niet in te schatten of er fiscaal sprake zal zijn van een hogere of lagere waardering ten
opzichte van toepassing op basis van commerciële grondslagen. De verwerking van de kwijtschelding van
de lening o/g in 2018 is op basis van fiscale grondslagen toegepast. Onder toepassing van commerciële
grondslagen zou dit zijn toegestaan op het moment van formele kwijtschelding (2019).
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De vennootschap maakt geen gebruik van financiële
derivaten.
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Grondslagen
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen (springpaarden) worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten (eigendom 75% wordt geactiveerd, zie noot onder 'Niet in de balans
opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen'), onder aftrek van lineaire afschrijvingen vanaf het jaar
dat het paard de achtjarige leeftijd heeft bereikt. Dit vanwege het feit dat SFN II B.V. vanaf deze leeftijd
een bepaald gedeelte van het gewonnen prijzengeld ontvangt. De afschrijvingen bedragen vervolgens
20% per jaar van de geactiveerde aanschafwaarde. Ten aanzien van de gehanteerde
afschrijvingstermijnen van Zenith SFN wordt verwezen naar de toelichting op de materiële vaste activa.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen 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. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een
looptijd van korter dan 1 jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Agio
De agioreserve is ontstaan doordat, bij de uitgifte van aandelen, door de aandeelhouders meer geld is
ingebracht, dan de nominale waarde van de aandelen.
Overige reserves
Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves. Overige
reserves zijn vrij uitkeerbaar aan de aandeelhouders.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd ter zake van toekomstige uitgaven, indien die uitgaven:
1. hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden, die zich in de periode voorafgaande aan de
balansdatum hebben voorgedaan;
2. er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen; en
3. ook overigens aan die periode kunnen worden toegerekend
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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Bruto-bedrijfsresultaat
De brutomarge bestaat uit de netto-omzet minus de inkoopwaarde van de omzet.
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar gerealiseerde inkomsten uit
concoursen, sponsorinkomsten, opbrengsten wegens de verkoop van springpaarden en uitkeringen van
verzekeringsgelden, onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten uit de verkoop van springpaarden worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's
met betrekking tot de eigendom van de springpaarden zijn overgedragen aan de koper.
De inkoopwaarde van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte springpaarden en de directe kosten
voor de verzorging en opleiding van de paarden en kosten in verband met concoursen.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva.
Belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de , rekening
houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2018
€

31-12-2017
€

2.550
2.397.450
-442.326

2.300
2.153.950
-304.068

1.957.674

1.852.182

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Overige reserves

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 30 aandelen A met een nominale waarde van € 100 per stuk en
120 aandelen B met een nominale waarde van € 25 per stuk.
Ultimo boekjaar zijn er 11 aandelen A geplaatst en 58 aandelen B. De aandelen zijn gecertificeerd.
Overige reserve
Het resultaat is, conform het besluit van de Algemene Vergadering, in mindering gebracht op de overige
reserves.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
SFN II B.V. is voor 75% eigenaar van alle aangekochte paarden. De andere 25% van de paarden is in
eigendom van de selecteur. Hiermee is een selecteursovereenkomst afgesloten.
SFN II B.V. is, in tegenstelling tot hetgeen hiervoor vermeld, 100% eigenaar van Zenith SFN.

11

Springpaarden Fonds Nederland II B.V.
Pesse

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
Gemiddeld aantal werknemers
2018
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers
2017

1,00
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

1,00

Pesse,
Springpaarden Fonds Nederland II B.V.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 2 juli 2019.
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