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JAARVERSLAG
Gang van zaken gedurende het boekjaar
Bespreking van de toestand per balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar
Financieel
Het financieel negatieve resultaat over het jaar 2015 bedraagt € 379.620 (2014: € 251.056 negatief).
Exploitatieresultaat
Resultaat verkoop paarden
Afschrijvingskosten
Totaal resultaat

-124.420 -105.756
-104.600
0
-150.600 -145.300
-379.620 -251.056

Verkochte paarden
In 2015 werd Bengel SFN verkocht.
In 2014 werden geen springpaarden verkocht
Aangekochte paarden
In 2015 werden Ferrari SFN en Elan SFN aangekocht.
In 2014 werden Diablo SFN, Eloma's Blue en Djumpsina SFN aangekocht
De opbrengsten in 2015 (exclusief opbrengsten uit de verkoop van paarden) zijn als volgt verdeeld:
• sponsorinkomsten € 83.105 (2014: € 57.280)
De stijging betreft de bijdragen van het N.O.P. ten behoeve van het behoud van SFN Zenith N.O.P.
• concoursinkomsten € 130.642 (2014: € 124.590).
Kosten (exclusief afschrijvingskosten)
• Verzorging van paarden inclusief deelname concoursen € 214.475 (2014: € 172.271)
De verklaring voor de stijging t.o.v. 2014 is:
In 2014 had het SFN 8 paarden, waarvan 2 paarden pas in de 2de helft van het jaar zijn aangekocht.
In 2015 had het SFN het grootste deel van het jaar 10 paarden.
• Overige bedrijfslasten, exclusief financiële baten en lasten € 129.957 (2014: € 130.000)
• Financiële baten en lasten € 6.266 positief (2014: € 14.645)
De daling is het gevolg van de sterk gedaalde rente inkomsten.
Verandering in bestuurlijke samenstelling.
Het overlijden van Gerrit Jan Swinkels heeft er toe geleid dat op de reeds geplande vergadering van
RvC en Directie van 4 juni te Amsterdam de opvolging van Gerrit Jan moest worden geregeld. Bij deze
vergadering was ook de administrateur van het SFN Hans Goossens aanwezig. Deze vergadering
resulteerde op 14 juni in een besluit van de RvC waaraan de voorzitter van de RvC Henk Rottinghuis
niet deelnam. Daarin werd besloten dat de RvC haar voorzitter benoemde tot voorzitter van de Directie
en dat Floris Deckers werd benoemd tot voorzitter van de RvC.
Beëindiging Fonds
Veranderde regelgeving als gevolg van het in 2013 van kracht worden van Europese richtlijnen, heeft
geleid tot de AIFM Richtlijn. Doordat het SFN valt onder art. 61.3 hiervan, zou het fonds beëindigd
moeten worden binnen een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van de Richtlijn, te weten voor
22 juli 2016.

2

Springpaarden Fonds Nederland B.V.
Pesse

De Koninklijke Stallen bezocht.
Veel certificaathouders van het SFN, alsmede een aantal zeer in het SFN geïnteresseerden, bezochten
op uitnodiging van de RvC en de Directie van het SFN de Koninklijke Stallen te Den Haag. Deze
gelegenheid werd ons geboden door Bert Wassenaar die als stalmeester is verbonden aan het Koninklijk
Staldepartement en lid is van de RvC van het SFN. Het inkijkje in dit bedrijf dat hoofdzakelijk voor
Nederland zichtbaar is op de derde dinsdag van september was indrukwekkend. Niet alleen konden de
koetsen en de paarden van zeer nabij worden bekeken maar ook werd de imposante tuigenkamer
bezocht. De zeer ter zake deskundige explicaties die door medewerkers van het staldepartement en Bert
Wassenaar werden gegeven verhoogden in aanzienlijke mate de waarde van dit bezoek.
Bijeenkomst certificaathouders.
Na afloop van het bezoek aan het Koninklijk Staldepartement werd een informele bijeenkomst gehouden
voor de certificaathouders in het nabij dit complex gelegen Hilton. Daar werd door de voorzitter van
zowel de RvC als van de Directie de start van het SFN II aangekondigd. Ook gaf de Directie een
uitgebreide analyse van de financiële ontwikkeling van het SFN door de jaren heen en een voorzichtige
vooruit blik naar het einde van het fonds. Met het in de steigers zetten van het SFN II was door RvC en
Directie reeds begin 2015 een aanvang genomen. Op deze bijeenkomst gaven vele aanwezigen van hun
intentie blijk ook bij het SFN II betrokken te willen zijn als certificaathouder. Voor zowel de RvC als voor
de Directie was het commitment dat de selecteurs hebben afgegeven zich ook voor het SFN II te willen
blijven inzetten met hun kennis en expertise in eerste instantie van doorslag gevende betekenis om het
SFN een vervolg te geven. In tweede instantie het gegeven dat de formule van het SFN blijkt te werken.
Persconferentie van het SFN
Kort na de bijeenkomst in Den Haag werd op het landgoed Balkenschoten te Nijkerk een persconferentie
gegeven waarin de plannen van RvC en Directie om het SFN middels het SFN II te continueren
wereldkundig gemaakt.
Kapitaal terug storting
De Directie heeft de liquiditeitsbehoefte van het SFN bezien in het licht van de voorgenomen
beëindiging van het Fonds. Gegeven de ruim geachte liquiditeitspositie heeft de Directie daarom
besloten de aandeelhouders een terug storting voor te stellen. Een opbrengst uit de verkoop van
paarden is daarbij niet in de berekeningen betrokken. Deze zullen bij een definitieve vereffening aan de
aandeelhouders worden uitgekeerd. De resterende liquiditeit is van een dusdanige omvang, dat de te
verwachten en reeds bekende verplichtingen ruim kunnen worden voldaan.
Onderstaand de hippische rapportage van de Directie in het jaarverslag 2015
SFN Zenith N.O.P. Ook in het verslagjaar 2015 heeft SFN Zenith N.O.P. het SFN weer meer gebracht
dan zij in haar doelstellingen had opgenomen: deelname van Zenith SFN, geboren 10 mei 2004, aan de
Europese kampioenschappen in Aken. Dit resulteerde niet alleen in de gouden teammedaille, maar ook
in individueel goud. Daarmee plaatse Dubbeldam zich op een lijn met Hans Günter Winkler. Beide
ruiters zijn de enige twee die individueel Europees, Wereld en Olympisch kampioen zijn geworden. Ook
dit jaar werd de combinatie Dubbeldam SFN Zenith N.O.P. geselecteerd voor de finale van de FEI
Furusiyya Nations Cup in Barcelona, die met een derde plaats voor het team werd afgesloten. In de
aanloop naar het EK werd door Jeroen Dubbeldam met SFN Zenith N.O.P. deelgenomen aan
landenwedstrijden in Rotterdam en Rome. Nederland eindigde in Rome als tweede en in Rotterdam als
vijfde. In de Grote Prijs van Rome eindigde Dubbeldam als tweede en in Neumunster wisten zij de Grote
Prijs te winnen. Vermeldenswaard is de zesde plek die zij behaalden in de Rolex Grand Slam wedstrijd
te Aken evenals de derde plek in het Nederlands kampioenschap te Mierlo. Ook in 2015 werden
Dubbeldam, zijn teammaten genomineerd als NOC*NSF/NOS Sportman van het Jaar en als Sportploeg
van het Jaar. Net als in 2014 werd Zenith SFN weer genomineerd als KWPN Paard van het Jaar. Een
titel die hij in 2015 veroverde. Bij de huldiging op de KWPN hengstenkeuring in februari 2015 werden
ook de fokkers en certificaathouders betrokken en zorgden de SFN paarden voor een zeer gewaardeerd
intermezzo.
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Aquila SFN, geboren 5 april 2005, was vanaf aankoop tot medio 2014 ondergebracht bij Nathalie van der
Mei. Hij ontwikkelde zich volgens de verwachtingen op twee sterren niveau en bleek klaar voor de
volgende stap. Op advies van de selecteurs werd contact gezocht met Wout-Jan van der Schans, die
bereid bleek dit paard in zijn springstal onder te brengen. De goede opleiding bij Nathalie van der Mei
wierp in 2014 al vruchten af. Volgens Wout-Jan, in 2014, zou het paard in 2015 aan de start moeten
kunnen komen van landenwedstrijden, terwijl de selecteurs iets minder hoge verwachtingen hadden. De
voorspelling van Wout Jan kwam uit want zij kwamen aan de start van de landenwedstrijd van Duitsland
die dit jaar niet in Aken maar Mannheim werd verreden. In de eerste landenwedstrijd van zijn leven
noteerde Aquila acht en vijf strafpunten maar het resultaat van beiden manches telde mee voor het
Nederlandse team. Dat Aquila een snelle leerling is werd duidelijk in de landenwedstrijd in Dublin. Deze
wedstrijd telde mee in het kader van de Furusiyya FEI Nations Cup. Van de 32 starters wisten slechts
twee combinaties dubbel foutloos te blijven waaronder Aquila met Wout Jan. Op grond van deze
prestaties werden ze kort nadien opgenomen in het B kader van de KNHS.
Chuck Blue SFN geboren 9 mei 2007, was ondergebracht bij Ruben Romp en verhuisde in de loop van
het jaar naar Emile Hendrix. Dit nu negen jarige paard werd via landelijke wedstrijden door Ruben
opgeleid en ontwikkelde zich volgens verwachting. In 2014 gooide een lichte blessure roet in het eten.
Selecteur Emile Hendrix raakte onder de indruk van Chuck nadat hij het paard bij hem in Baarlo had
getest.
Barista SFN geboren 18 mei 2006, is tien jaar en deze is sinds 2014 ondergebracht Jesper Romp, die als
stalruiter verbonden is aan de BWG Stables van Ben, Wim en Gerco Schröder. De selecteurs waren
eenstemmig van mening dat Barista SFN een waardevolle aankoop voor het SFN zou kunnen zijn.
Inmiddels zijn de prestaties sterk bij de verwachtingen achtergebleven.
Diablo SFN, 17 april 2008, werd in eerste instantie ondergebracht bij Nathalie van der Mei. Ondanks het
feit dat het paard aan de normale strenge veterinaire keuring is onderworpen bleken er kleine problemen
te zijn. In overleg tussen de selecteurs en Frans Burgers, die mede eigenaar is, werd het paard tegen
een minimale vergoeding daar terug gebracht. Het paard verblijft eind 2015 bij Emile Hendrix.
Eloma's Blue SFN geboren op 1 april 2009 werd in 2014 aangekocht. Deze hengst werd ondergebracht
in de springstal van Wout-Jan van der Schans. Die nam met de paard deel aan de KWPN
kampioenschappen voor zes jarige paarden en eindigden daarin als tweede. Op het WK in Lanaken
legden zij beslag op de zesde plek in de eindstand.
Djumpsina SFN, geboren 2008, boekte onder Hester Klompmaker aansprekende resultaten op landelijk
niveau. Aan het einde van het verslag jaar werd de merrie overgebracht naar de BWG Stables in de
hoop dat dit paard een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn op het paardenbestand van Gerco
Schröder.
Tijdens het verslag jaar werd de door het AES goedgekeurde hengst Ferrari aangekocht. Dit paard werd
eerst door Nathalie van der Mei gereden maar door ziekte gedwongen werd, in overleg met de amazone,
de selecteurs en Directie besloten dit paard onder te brengen bij Hester Klompmaker. Om deelname
mogelijk te maken aan de KWPN kampioenschappen werd door Nathalie van der Mei de amazone
Angelique Hoorn gevraagd dit paard op deze kampioenschappen aan de start te brengen. Dat gebeurde
succesvol.
De doelstelling van de Directie om ook in 2015 een achttal paarden in bezit te hebben, werd opnieuw
gehaald. Alle bij het selectieproces betrokkenen bleven ook in 2015 hun best doen om dit aantal van
acht na te streven. Uitgangspunt blijft onveranderd dat door het SFN aangekochte paarden de potentie
moeten hebben om tot toppers in de springsport uit te groeien.
Buiten het kader van het SFN maar vooruitziend naar het SFN II werd Elan aangekocht. Op het moment
dat het SFN II van start gaat zal dit paard door het SFN II worden overgenomen waarbij het SFN II alle
kosten zal betalen die het SFN heeft gemaakt inclusief een opslag van 5%. Dit paard is ondergebracht
bij Vincent Voorn.
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Risicoparagraaf
Het Springpaarden Fonds Nederland investeert in springpaarden, die gezien worden als potentiële
deelnemers aan de “Grote” wedstrijden. Op dit moment bewegen twee van de acht paarden (Zenith en
Aquila) zich op dit niveau.
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 Springpaarden Fonds Nederland de waardering per eind 2015 correct.
De mening dat met iets meer dan één miljoen aan liquiditeiten en negen potentiële springtoppers in de
stal van het Springpaarden Fonds Nederland, de waarde van het aandeel SFN structureel hoger
gewaardeerd zou moeten worden, wordt geapprecieerd door zowel Directie als de Raad van
Commissarissen van het Springpaarden Fonds Nederland, maar niet gedeeld. De risico’s van een
investering in levende have, ook al is deze voor kostprijs verzekerd, blijven prevaleren.
De verwachte gang van zaken
Vooruitblik 2016
Vooruitblikken naar 2016 blijft bij een fonds waarvan het kapitaal bestaat uit levende have lastig. Wel is
duidelijk dat 2016 het laatste jaar van het SFN I zal zijn. Veranderde regelgeving agv het in 2013 van
kracht worden van Europese richtlijnen; hetgeen leidde tot de AIFM Richtlijn. Doordat het SFN valt
onder art. 61.3 hiervan, zou het fonds beëindigd moeten worden binnen een termijn van drie jaar na de
inwerkingtreding van de Richtlijn, te weten voor 22 Juli 2016. In 2016 zal het beleid van RvC, Directie en
Selecteurs er op gericht zijn om voor de certificaathouders een zo hoog mogelijke waarde te generen om
er op die wijze hopelijk een bijdrage aan te leveren dat in het laatste jaar van haar bestaan het SFN I
naast een enorm hoog sportief rendement ook een mooi financieel rendement voor haar
certificaathouders zal opleveren.
De Directie is tevreden over de activiteiten en zal op eenzelfde wijze de activiteiten en strategie
continueren. Aan- en verkoop van paarden zal altijd het resultaat beïnvloeden, waarbij de kosten en
opbrengsten afhankelijk zijn van het aantal paarden en de leeftijd.
Er zijn 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 B.V.
De Directie is de selecteurs erkentelijk voor de constructieve wijze waarop zij ook in 2015 inhoud aan
hun functioneren hebben gegeven. De Directie is er van overtuigd dat de invoering van de maandelijkse
conference calls sinds eind 2011 ook in 2015 in belangrijke mate heeft bijdragen aan een betere
communicatie.
Uitbestede werkzaamheden
Administrateur
Goossens Financieel Advies te Boxtel
Accountant
Govers Accountants/Adviseurs sinds 1927 te Eindhoven
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Bank
Van Lanschot NV te ’s-Hertogenbosch
Aangesloten ondernemingen (waaronder secretariële, commerciële en coördinerende taken)
Van Lanschot NV te ’s-Hertogenbosch
Namens de directie:

De heer J.J.T Melissen

de heer H.T.E.M. Rottinghuis

Gerrit Jan Swinkels
Op 26 mei 2015 werd door hippisch Nederland en geheel Brabant met ontsteltenis kennis genomen van
het feit dat Gerrit Jan Swinkels een dag eerder was overleden na een val van zijn paard. Gerrit Jan, 6
november 1947 - 25 mei 2015, heeft als voorzitter van de Directie van het SFN, net als in alle andere
functies die hij in het maatschappelijke en sociale leven beklede een enorm waardevolle rol gespeeld.
De RVC en Directie vinden het dan ook passend om aan het begin van dit jaarverslag stil te staan bij het
heengaan en is zich dagelijks bewust van de leegte die zijn overlijden met zich meebrengt. Op deze
plaats past dan ook een welgemeend dankwoord voor alles wat Gerrit Jan voor het SFN heeft betekend.
Wij zullen zijn van met enthousiasme en betrokkenheid doordesemde liefde voor de hippische wereld
node missen.

Raad van Commissarissen en Directie
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Jaarverslag Raad van Commissarissen
Jaarrekening 2015
De Raad van Commissarissen van het SFN 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 2015 vast te stellen en zowel de Directieleden
van het SFN als de RvC-leden van het SFN kwijting te verlenen voor het door de Directie gevoerde
beleid, respectievelijk voor het door de RvC uitgeoefende toezicht.
Het negatieve financieel resultaat van € 379.620 wordt ten laste van de overige reserves van het SFN
geboekt.
De Raad van Commissarissen van het SFN stelt vast dat de Directie aan het verzoek van de Raad van
Commissarissen heeft voldaan. In het verslagjaar zijn twee aankopen gerealiseerd, ook heeft de Directie
haar steentje bijgedragen aan de meer dan succesvolle optredens van SFN Zenith N.O.P. en Jeroen
Dubbeldam op het EK in Aken en de schitterende zesde plaats op het WK voor zes jarige springpaarden
voor Eloma's Blue SFN met Wout Jan van der Schans die op de KWPN paarden dagen in het KWPN
kampioenschap voor zes jarige springpaarden als tweede eindigden.
De Raad van Commissarissen is van mening dat de vrijstelling, zoals genoemd in het prospectus in
artikel 1.18 onderaan bladzijde 12, nog steeds van toepassing is: SFN is van de in art 4 lid 1 en 2 Wet
toezicht beleggingsinstellingen vervatten verboden vrijgesteld op grond van art. 2a vrijstellingsregeling
Wet toezicht beleggingsinstellingen.
Vergaderingen
De Raad van Commissarissen van het SFN heeft in de verslagperiode 2 keer formeel vergaderd op 4
juni en 2 november 2015. Eenmaal heeft er een formele conference call plaatsgevonden waarin de
voorzitter van de Raad van Commissarissen werd benoemd tot voorzitter van de Directie. In deze zelfde
vergadering werd Floris Deckers benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Naast bovengenoemde vergaderingen hebben de RvC en directie een aantal maal vergaderd over de
oprichting van het SFN II. Deze meetings werden steeds geheel separaat gehouden van de
vergaderingen van het SFN.
De voorzitter van de Raad van Commissarissen van het SFN heeft namens de overige commissarissen
overleg gevoerd met de accountant.
Op de vergadering van 4 juni 2014 waren alle commissarissen en de Directie aanwezig alsmede
administrateur Hans Goossens. Op de vergadering van 2 november 2015 waren alle commissarissen en
de Directie aanwezig. Naast bovengenoemde vergaderingen vond ook geregeld onderling overleg
plaats. Eveneens werd door de verschillende leden van de Raad van Commissarissen van het SFN
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 is voorbereid door de
voorzitter van de Raad van Commissarissen van het SFN, in overleg met de Directie van het SFN.
Aan de orde zijn onder meer gesteld de resultaatontwikkeling, de strategische voortgang, de evaluatie
van de lange termijn alsmede een aantal operationele zaken, waaronder de verhouding met de
selecteurs, de paarden en de daarbij behorende ruiters. Het functioneren van de Directie, als ook dat van
de Raad van Commissarissen van het SFN zelf, vormde eveneens onderdeel van de beraadslagingen.
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(Mutaties) Stal
Het stemt tot tevredenheid dat het jaar 2015 het Springpaarden Fonds Nederland opnieuw meer heeft
gebracht dan dat zij in haar doelstellingen heeft opgenomen. Ook kan met tevredenheid worden
vastgesteld dat door de Directie en selecteurs de ontwikkeling van de paarden steeds kritisch wordt
gevolgd. Daarnaast blijft de Directie alert op de ontwikkeling van de kosten.
Om de stal ‘vers’ te houden en voortdurend naar verbetering te streven zijn er in 2015 verschillende
malen pogingen ondernomen nieuwe paarden aan te schaffen. Zo kon in 2015 Ferrari aan de SFN stal
worden toegevoegd.
In het verslagjaar werd afscheid genomen van Bengel SFN.
Zie voor overige informatie over de paarden het verslag van de Directie.
Tot slot
Er kan worden teruggezien op een jaar waarbij de SFN paarden zich goed ontwikkelden en uitstekende
prestaties hebben laten zien. Door Zenith SFN en Dubbeldam werd zelfs beter gepresteerd dan dat het
fonds in haar doelstellingen heeft opgenomen.
De Raad van Commissarissen van het SFN kijkt met grote belangstelling uit naar de toekomstige
sportieve prestaties van al onze combinaties. In 2016 zijn dat onder andere de Olympische Spelen in Rio
de Janeiro.
Deelname aan het EK door één van onze paarden was voor 2015 de doelstelling. Daaraan werd op
wederom gouden wijze inhoud gegeven door Jeroen Dubbeldam. Hij heeft de zekerheid dat SFN Zenith
N.O.P. voor hem behouden blijft tot met de Olympische Spelen van 2016. Deze aanpak heeft het
sportieve rendement van dit unieke initiatief aanmerkelijk versterkt.
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 2015
(na resultaatverdeling)

31 december 2015

31 december 2014

671.000

753.700

31.527

87.054

910.247

1.051.002

1.612.774

1.891.756

ACTIVA
Vaste activa
Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
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31 december 2015

31 december 2014

1.436.124

1.815.744

176.650

76.012

1.612.774

1.891.756

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De vennootschap heeft de jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
Burgerlijk Wetboek onder toepassing van artikel 2:396 lid 6 BW, zijnde de toepassing van de
grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 (“fiscale grondslagen”).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 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.
SFN B.V. classificeert als een ‘kleine’ onderneming. Derhalve zijn er, in overeenstemming met artikel
396, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, vrijstellingen toegepast in dit jaarverslag op het gebied van
toelichting, presentatie en openbaarmaking.
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 28 september 2006
van het Springpaarden Fonds Nederland B.V.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in euro.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Vaste activa
De investeringen in springpaarden worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, waarvan 75% is
geactiveerd, (zie voor verdere uitleg hierover: Note 2.4.8 ‘Niet in de balans opgenomen verplichtingen’)
verminderd met afschrijvingen. Met afschrijven wordt een begin gemaakt in het jaar dat het paard de
achtjarige leeftijd bereikt. Dit vanwege het feit dat SFN BV vanaf deze leeftijd een bepaald gedeelte van
het gewonnen prijzengeld ontvangt. De afschrijvingen bedragen vervolgens 20% per jaar van de
geactiveerde aanschafwaarde.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de
economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt
hierbij geen rol.
Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal is geheel volgestort.
Agioreserve
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 reserve
De algemene reserve betreft de geaccumuleerde verliezen van de vennootschap sinds de oprichting.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Overige schulden
Overige kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 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.
Brutomarge
De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in onderhanden projecten, de wijzigingen in
voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de
overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en
andere externe kosten. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar
geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven
belastingen.
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de sponsor- en netto verkoopinkomsten plus
prijzengelden enerzijds, en anderzijds de sponsoruitgaven en overige kosten, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen. De opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Gewonnen prijzengelden komen voor 50% toe aan SFN B.V. zodra het paard de achtjarige leeftijd heeft
bereikt. Tot acht jaar zijn de gewonnen prijzen voor de ruiter, zoals overeengekomen in de
ruiterovereenkomst.
Afschrijvingen
Vanaf het achtste levensjaar wordt er jaarlijks 20% van de aanschafwaarde van de springpaarden
afgeschreven. Dit vanwege het feit dat vanaf dat moment ook een gedeelte van de gewonnen
prijzengelden ten gunste van het SFN B.V. komt.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Som der financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de aan het boekjaar toe te rekenen interest.
Belastingen
De vennootschapsbelasting 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 actieve belastinglatenties (indien van
toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
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TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2015

31-12-2014

260.000
2.340.000
-1.163.876

260.000
2.340.000
-784.256

1.436.124

1.815.744

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Overige reserves

Geplaatst kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit 15 aandelen van € 10.000, 80 aandelen van € 2.500 en 100
aandelen van € 1.000. Geplaatst zijn 11 aandelen A, 42 aandelen B en 45 aandelen C.
Overige reserve
Het resultaat is, conform het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, in mindering
gebracht op de overige reserves.
Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Springpaarden
SFN B.V. is voor 75% eigenaar van alle gekochte paarden. De andere 25% is in eigendom van de
selecteur. Hiermee is een selecteursovereenkomst afgesloten met een looptijd tot 31 december 2018.
Elan SFN
Springpaarden Fonds Nederland B.V. heeft in 2015 Elan SFN aangekocht. Voor dit paard is een
overeenkomst gesloten waarbij de economische eigendom is overgedragen aan Springpaarden Fonds
Nederland 2 B.V. i.o., waarbij de juridische levering uiterlijk 30 juni 2016 zal moeten plaatsvinden. Alle
opbrengsten en kosten van dit paard komen bij levering voor rekening van Springpaarden Fonds
Nederland 2 B.V. i.o. Indien de levering niet heeft plaatgevonden voor of op 30 juni 2016, dan vervallen
alle rechten van Springpaarden Fonds Nederland 2 B.V. i.o.
Nabetaling Djumpsina SFN
Op het moment dat Djumpsina SFN door de bondscoach van het Nederlandse team wordt geselecteerd
voor een landenwedstrijd op CSIO 4* niveau en daarin daadwerkelijk van start is gegaan, dan heeft
Springpaarden Fonds Nederland B.V. de verplichting tot een nabetaling aan verkoper van € 50.000.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
2015

2014

1

1

Gemiddeld aantal werknemers
Algemeen

Pesse, 13 april 2016
Springpaarden Fonds Nederland B.V.,
Vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 18 mei 2016.
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