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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 bewerkstelligen dat
talentvolle springpaarden voor de Nederlandse hippische topsport worden geselecteerd, aangekocht,
optimaal worden opgeleid en indien ze ook echt talent hebben worden behouden. Dit gebeurt vanuit 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 Nederland 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 € 221.726 negatief.
Het resultaat voor afschrijvingen bedraagt € 171.396 negatief. De opbrengsten over 2019 bedragen €
92. De kosten bestaan uit onderhoudskosten van de paarden, inclusief deelname concoursen,
alsmede overige bedrijfslasten.
De financiële lasten, welke bestaan uit bankkosten en betaalde rente, bedragen € 2.752.
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 2019
Er waren bij aanvang van het jaar 2019 drie paarden in eigendom van het SFN II en wel Eloma's Blue
SFN, Ileanne SFN, en Iceman SFN. Deze paarden maakten ook op 31-12-2019 deel uit van de SFNstal.
Er is in het verslagjaar besloten van Eloma’s Blue SFN 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. Dit paard is niet in staat om op SFN
gewenst niveau te gaan presteren. Het paard is inmiddels gecastreerd en er heeft zich een koper
gemeld. De verkoop heeft in januari 2020 plaatsgevonden.
Iceman B SFN
De schimmel Iceman B SFN werd na aankoop ondergebracht bij de getalenteerde Sjaak Sleiderink.
Vanaf het moment dat Sleiderink Iceman ter beschikking kreeg heeft hij Hans Horn gevraagd of die
bereid was hem te begeleiden. Gezien de prestaties die Sleiderink en Iceman hebben geleverd lijkt het
paard een grote toekomst te hebben. De positieve indruk die selecteurs en directie van dit paard hebben
werd in het verslagjaar alleen maar versterkt.
Ileanne SFN
Ook Ileanne SFN is een schimmel en zij werd na aankoop ondergebracht bij Dennis van den Brink.
Ileanne heeft de kleine achterstand, die zij in trainingsarbeid heeft opgelopen, in de aanloop naar de
zomer van 2019 volledig ingehaald. De goede vorm waarin dit paard verkeert kwam tot uitdrukking op
de KWPN kampioenschappen voor zes jarigen. Op deze kampioenschappen plaatste zij zich voor het
WK in Lanaken.
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Juwel SFN
Juwel SFN was destijds voor de helft in bezit van Sjaak Sleiderink en werd aangekocht volgens de
gebruikelijke regeling vanwege de enorme potentie waarover deze zoon van Etoulon VDL beschikt.
Gedurende het verslagjaar wist deze ruin meerdere malen te overtuigen. Er is voor gekozen dit paard bij
Sjaak te laten rijden. Wel is het Sjaak duidelijk gemaakt dat de selecteurs, net als bij Iceman SFN het
geval is, de mogelijkheid hebben om dit paard bij een andere ruiter onder te brengen.
Forever SFN
De directie en de RvC waren van mening dat het SFN II te weinig zichtbaar was. Daarom werd in 2019
ingezet een ouder paard aan te kopen en daarbij viel het oog op FFW88. Deze zoon van Azteca VDL
heeft onder Rob Heijligers meerdere 1.55 m. wedstrijden succesvol gelopen. Tot aankoop werd besloten
nadat Jeroen Dubbeldam, die het paard tweemaal had getest, de selecteurs positief adviseerde. De
naam werd gewijzigd in Forever SFN, een knipoog naar de toekomst. De positieve houding van
Dubbeldam ten opzichte van Forever SFN zorgt ervoor dat selecteurs en directie vertrouwen hebben in
de combinatie. Dubbeldam staat er om bekend het paard graag op zijn eigen wijze klaar te maken voor
het grote werk.
High Hopes SFN
Het was Leon Thijssen die contact opnam met het SFN II over High Hopes SFN die toen naar de naam
luisterde Haisjo. Zijn stalruiter Kevin Jochems, een van de grote Nederlandse ruitertalenten, was idolaat
van dit paard. Om dit paard voor hem te behouden nam Leon Thijssen contact op. De samenwerking
tussen Jochems en stal Thijssen eindigde toen deze de overstap maakte naar de stal van Black Horse.
Daarop diende een andere ruiter gevonden te worden en die diende zich aan in de persoon van Frank
Schuttert, die, met instemming van Jos Lansink, het paard verder zal uitbrengen.
Vooruitblik 2020
Zowel de directie als de RvC hebben in 2019 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 2019 de prijzen voor getalenteerde jonge springpaarden enorm gestegen. B: Deze
prijsstijging wordt ook nog eens in de hand gewerkt doordat tijdens de financiële crisis het aantal
dekkingen van merries bij alle Europese fokkerij organisaties in sommige jaren met ruim 30% terugliep.
Hierdoor ontstaat nu een situatie van een grote vraag en een gering aanbod van topsportpaarden in de
leeftijdscategorie waarin wij willen kopen. 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, vijf- en zesjarige springpaarden kunnen worden
aangekocht. Een zekere kritische massa aan paarden is noodzakelijk om als springstal succesvol te zijn.
Bij het opmaken van deze jaarrekening heeft het covid-19 virus zich ontwikkeld tot een pandemie. Om dit
virus tegen te gaan worden wereldwijd ingrijpende maatregelen genomen. Vanwege de aard van de
bedrijfsactiviteiten zijn de directe, acute gevolgen voor het Springpaarden Fonds Nederland II B.V.
momenteel beperkt. De risico’s, die zich bij andere ondernemingen voordoen (zoals vraaguitval bij
afnemers en uitval medewerkers), zijn naar verwachting gering, maar zijn op dit moment nog niet volledig
in te schatten. Dat is sterk afhankelijk van de duur van deze pandemie, de van overheidswege te nemen
maatregelen en de gevolgen hiervan voor de economie.
Risicoparagraaf
Het Springpaarden Fonds Nederland II B.V. 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 boekwaarden,
reflecteren de conservatieve houding van het Fonds ten opzichte van de waarde van de paarden.
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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 Springpaarden Fonds Nederland II B.V. de waardering per eind 2019
correct. De risico’s van een investering in levende have, ook al is deze degelijk verzekerd, blijven
prevaleren.
Uitbreiding RvC
De RvC is per 19 november 2019 versterkt met de aanstelling van de heer V.J.J. (Vincent) Wouters. Op
14 januari 2020 is de benoeming van de heer Wouters door het bestuur van de Stichting
Administratiekantoor Springpaarden Fonds Nederland II (STAK SFNII) goedgekeurd.
Er zijn, behalve de verkoop van Eloma’s Blue SFN, geen ontwikkelingen geweest en er hebben zich na
balansdatum geen transacties voorgedaan die van grote invloed zijn geweest op toekomstige
activiteiten, investeringen, financieringen en/of winstgevendheid van SFN II B.V. De totale opbrengsten
van Eloma’s Blue SFN worden in het verslagjaar 2020 verantwoord.
Uitbestede werkzaamheden
Administrateur
Goossens Financieel Advies te Boxtel
Accountant
Govers Accountants / Adviseurs sinds 1927 te Eindhoven
Bank
Van Lanschot Bankiers NV te ’s-Hertogenbosch

Pesse, 31 maart 2020

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

De heer J.J.T. Melissen,
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JAARVERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN
Jaarrekening 2019
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 2019 vast te stellen en zowel de directieleden
van het SFN II als de Raad van Commissarissen van het SFN II decharge te verlenen voor het door de
directie gevoerde beleid en voor het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht.
Het financieel resultaat van -/- € 221.726 wordt ten laste van de overige reserves van het SFN II
geboekt.
Vergaderingen
De Raad van Commissarissen van het SFN II heeft in het boekjaar 2019 twee keer formeel vergaderd,
op 8 april 2019 en op 19 november 2019.
Op de vergadering van 8 april 2019 waren alle commissarissen en de directie aanwezig, alsmede als
gast administrateur Hans Goossens. Op de vergadering van 19 november 2019 waren alle
commissarissen en de directie aanwezig, alsmede Vincent Wouters als beoogd commissaris en
administrateur Hans Goossens.
Naast bovengenoemde vergaderingen vond ook geregeld onderling overleg plaats. Tevens namen
individuele leden van de Raad van Commissarissen van het SFN II, met enige regelmaat, deel aan het
maandelijks overleg tussen de selecteurs en de directie.
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 en met administrateur Hans Goossens.
Het doet de Raad van Commissarissen van het SFN II genoegen dat de heer Vincent Wouters bereid is
gevonden toe te treden tot de Raad van Commissarissen van het SFN II.
Zijn benoeming is per 14 januari 2020 bevestigd door de STAK.
Gebeurtenissen 2019
SFN II is nog duidelijk in de opbouwfase. De aangekochte paarden zijn in opleiding voor het grotere
werk. De verkoop van Eloma’s Blue SFN heeft rond en na het jaareinde eindelijk zijn beslag gekregen.
De Raad van Commissarissen heeft herhaaldelijk en met spijt moeten constateren dat ook in 2019 de
gevraagde prijzen voor jonge, SFN II waardige paarden, zijn blijven stijgen. Het voorzichtige
aankoopbeleid van de directie wordt volledig gesteund door de Raad van Commissarissen. Ook de
aankopen van SFN II in 2019, namelijk Juwel SFN, Forever SFN en High Hopes SFN zijn het resultaat
geweest van uitgebreid overleg en zorgvuldige overwegingen. Een (financiële) scenario-planning heeft
daarbij zeer geholpen.
Tot slot
De jonge paarden in bezit van het SFN II ontwikkelen zich goed.
Zeer goede zevenjarige paarden blijven ook nu kostbaar. De aankoop van een enkel paard zou de
financiële mogelijkheden van het SFN II uitputten. Het beleid blijft er op gericht om potentiële
toppaarden te vinden. De Raad van Commissarissen van het SFN II spreekt haar waardering uit voor de
voortdurende "scouting" door selecteurs en directie.
Pesse, 31 maart 2020
Raad van Commissarissen:

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

De heer V.J.J. Wouters

De heer J. Lokhorst

De heer G.E. Wassenaar
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

747.330

182.660

747.330

182.660

55.457
964.573

69.856
1.718.139

1.020.030

1.787.995

1.767.360

1.970.655

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
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31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

1.735.948

1.957.674

31.412

12.981

1.767.360

1.970.655

PASSIVA
Eigen vermogen
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).
Onder toepassing van commerciële grondslagen zouden compensabele verliezen kunnen leiden tot een
actieve belastinglatentie. Onder de gekozen grondslagen blijft de vorming van deze vordering
achterwege.
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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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2019
€

31-12-2018
€

2.550
2.397.450
-664.052
1.735.948

2.550
2.397.450
-442.326
1.957.674

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Overige reserve

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 derden of een selecteur.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
Gemiddeld aantal werknemers
2019
Aantal
Gemiddeld aantal werknemers
2018

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers

1,00

Pesse,
Springpaarden Fonds Nederland II B.V.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 31 maart 2020.
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