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BESTUURSVERSLAG EN VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN
BESTUURSVERSLAG
Algemene informatie
De doelstelling van het Springpaarden Fonds Nederland II B.V. (verder: SFN II) is om te bewerkstelligen
dat talentvolle springpaarden voor de Nederlandse hippische topsport worden geselecteerd, aangekocht,
optimaal worden opgeleid en bij gebleken talent voor de echte top, te worden behouden voor de
Nederlandse springsport.
Dit gebeurt vanuit een besloten vennootschap die wordt bestuurd door een directie. Daarnaast is er een
Raad van Commissarissen die toezicht houdt op de directie en deze adviseert. Een selectiecommissie
adviseert de directie en in voorkomende gevallen, de Raad van Commissarissen over de aan- en
verkoop van paarden.
De Stichting Administratiekantoor Springpaarden Fonds Nederland II beheert de certificaten van
aandelen van SFN II.
Financieel
Het financieel resultaat voor belastingen over het boekjaar 2021 bedraagt € 232.112 negatief.
Het resultaat voor afschrijvingen bedraagt € 101.112 negatief. De opbrengsten over 2021 bedragen
€ 213.449. 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 € 692.
Deze cijfers reflecteren de kosten van een fonds in opbouw. Het relatief geringe prijzengeld compenseert
het merendeel van de kosten niet. Eventuele winst wordt slechts behaald bij de verkoop van paarden.
Liquiditeit
Gezien de resterende looptijd van het fonds zal de directie zich te allen tijde rekenschap geven bij de
aanschaf van nieuwe paarden en de aanwezige liquiditeit, en van de noodzaak om de resterende
ingeschatte kosten te kunnen blijven voldoen.
Bestuurlijke samenstelling
In 2021 bestond de directie uit de heren F.G.H. Deckers (voorzitter) en J.J.T. Melissen.
De Raad van Commissarissen bestaat uit de heren J. Lokhorst (voorzitter), G.E. Wassenaar, V.J.J.
Wouters, W.H. Oldenziel en J.L.M. Sliepenbeek (per 01-05-2021). De heer G.E. Wassenaar legde zijn
functie neer per 30-04-2021.
De directie en de Raad van Commissarissen zullen de jaarrekening 2021 van SFN II ondertekenen.
Hippische rapportage 2021
Er waren bij aanvang van het jaar 2021 zes paarden in eigendom van het SFN II.
Ileanne SFN, Iceman B SFN, Juwel SFN, High Hopes SFN, Forever SFN en Watermill Art SFN. In het
verslagjaar werden twee paarden, Mister SFN en Kadorena SFN aangekocht terwijl het fonds
Iceman B SFN heeft verkocht.
Gedurende het jaar 2021 werd het selecteurs en directie steeds duidelijker dat ook Ileanne SFN en
Forever SFN de doelstellingen van het SFN (starten in landenwedstrijden en kampioenschappen)
waarschijnlijk niet zullen gaan halen. Daarom heeft het fonds in het verslagjaar concrete stappen gezet
om in 2022 tot verkoop over te kunnen gaan. SFN II blijft, binnen haar mogelijkheden, zoeken naar
paarden die misschien de top kunnen gaan halen.
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Iceman B SFN (2013)
De schimmel Iceman B SFN (Mylord x Carthago) werd in 2018 verworven en ondergebracht bij Sjaak
Sleiderink. Na het besluit van Sjaak Sleiderink om met zijn activiteiten als professioneel springruiter te
stoppen, heeft Willem Greve dit paard volledig onder zijn hoede genomen. De combinatie Iceman SFN –
Willem Greve deed op een positieve wijze van zich spreken op de KWPN kampioenschappen voor
zevenjarigen. Desondanks waren directie en selecteurs van mening dat het onwaarschijnlijk is dat
Iceman SFN de absolute top gaat halen. Dat was ook de reden om in begin 2021 te besluiten Iceman B
SFN over te brengen naar de USA. Er kon gebruik worden gemaakt van de uitstekende contacten van
onze selecteurs. Het paard is goed ondergebracht, tegen een zeer acceptabele prijs.
Ileanne SFN (2013)
Ileanne SFN (dochter van Eldorado van de Zeshoek) werd na aankoop (2018) ondergebracht bij Dennis
van den Brink. Ileanne SFN heeft de kleine achterstand, die zij in trainingsarbeid heeft opgelopen in de
aanloop naar de zomer van 2019, in het verslagjaar grotendeels ingehaald. De goede vorm waarin dit
paard verkeert, kwam tot uitdrukking op de KWPN kampioenschappen voor zevenjarigen. Hoewel we in
het verslag over 2020 schreven “Het paard blijft ons in positieve zin verrassen”, is ook duidelijk dat
Ileanne vooral een goed 1,50 paard zal zijn. Er wordt gezocht naar een koper die blij is om over een
competitief paard te beschikken op dit niveau.
Juwel SFN (2014)
Gedurende het verslagjaar wist deze, in 2019 aangekochte ruin, (dochter van Etoulon) meerdere malen
te overtuigen en bevestigde de potentie die leidde tot de aankoop. Na het stoppen van Sjaak Sleiderink
als professioneel ruiter, heeft Jeroen Dubbeldam de opleiding van dit paard verder ter hand genomen.
Het paard heeft sinds het bij Dubbeldam staat een grote progressie doorgemaakt. Die progressie werd
met een paar kleine tegenslagen, lichte blessures, ook in 2021 gecontinueerd.
Forever SFN (2010)
De zichtbaarheid van het SFN II in de sport is nog steeds gering. Om daar verandering in aan te brengen,
werd in 2019 ingezet een paard te kopen dat iets verder in de ontwikkeling was. 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, het
eens bleek met de positieve visie van de selecteurs. De naam werd gewijzigd in Forever SFN, (FFW88
SFN leek een wat moeilijke naam). Het jaar 2020 had het jaar moeten zijn van de doorbraak van de
combinatie Forever SFN/ Dubbeldam. Door de uitbraak van het Coronavirus was het voor Dubbeldam
helaas amper mogelijk om aan internationale wedstrijden deel te nemen. Wel heeft hij thuis stug
doorgewerkt. In 2021 heeft Dubbeldam een aantal mooie successen weten te boeken maar ook werd
duidelijk dat het Forever net te veel moeite kost om op 1.55 niveau en hoger constant te presteren. Om
die reden werd eind 2021 besloten stappen te zetten die in 2022 moeten leiden tot verkoop.
High Hopes SFN (2012)
Wij kochten High Hopes SFN (zoon van Numéro Uno) in 2019. Na een kort intermezzo bij Frank
Schuttert heeft stal Thijssen, Niels Kersten aangetrokken die o.a. opgeleid is bij de Duitse bondscoach
Otto Becker. Voor de selecteurs aanleiding om deze zeer getalenteerde ruiter bij de directie aan te
bevelen om High Hopes SFN te gaan rijden. Niels en High Hopes SFN werken er hard aan om een
gedegen combinatie te vormen en lijken daarin te slagen. In 2022 moet blijken of het paard de potentie
heeft het nog verder te brengen.
Watermill Art SFN (2015)
Via de selectiecommissie, werd het fonds gewezen op dit in Engeland staande, Nederlands vijfjarig
paard. Het jonge paard staat in training bij Tom Martens om op verantwoorde wijze de nodige kilometers
te maken. In het verslagjaar heeft Tom Martens zijn werk verder zeer gedegen uitgevoerd waarbij de
begeleiding door de selecteurs, als overal, waardevol blijkt. Selecteurs en directie blijven onverminderd
hoge verwachtingen koesteren van dit paard.
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Mister SFN (2017)
De selecteurs waren onder de indruk van de kwaliteiten van deze vierjarige ruin (Grandorado TN) die
onder Hessel Hoekstra op kleine wedstrijdjes in Twente verscheen. Het paard is eind 2021 aangeschaft.
Als altijd blijft het inschatten van jonge paarden extra moeilijk, maar het fonds heeft vertrouwen dat dit
paard straks een asset zal blijken.
Kadorena SFN (2015)
De zesjarige Kadorena (v. Daloxe Corton D.N.) werd begin december 2021 door het SFN aangekocht.
De vader van amazone Kim Hoogenraat maakte onze selecteurs attent op dit paard waarna werd
besloten dit paard te testen. Ook de eigenaar van deze merrie was zeer ingenomen met de belangstelling
van SFN II. De beslissing tot aankoop werd mede beïnvloed omdat de selecteurs en de directie overtuigd
zijn van de kwaliteiten van amazone Kim Hoogenraat die dit paard nog enige tijd in haar stal zal houden
om de opleiding te voltooien.
Kengetallen
Jaar
kosten excl. verzekering

Ø N paarden
Ø prijzengeld

Ø leeftijd

Ø kosten Ø

2021

5,5
2,4 K
6,4
0
4,9
0

7,9 jaar

28,5 K 22,1 K

7,6 jaar

22,9 K 17,4 K

7,0 jaar

20,4 K 16,2 K

2020
2019

Selecteurs
De selecteurs van het SFN II, Emile Hendrix, Willy van der Ham, Teus van den Brink, Egbert en Schep
en Willem Greve, vormen de “backbone” van het SFN II. Medio 2021 gaf Willem Greve te kennen zijn
taak neer te willen leggen, per 31-12, omdat het hem, actief in de sport en in de handel, te veel tijd kostte.
We zijn Willem buitengewoon dankbaar voor zijn waardevolle inbreng. Per 1-1-2022 bestaat de
selectiecommissie uit de heren Hendrix, van der Ham, van den Brink en Schep.
Vooruitblik 2022
Er zijn ook in 2021 een aantal “SFN selectie-momenten“ georganiseerd voor jonge paarden. Het
commitment van de bij het SFN betrokkenen en met name onze selecteurs, was wederom groot. Er
werden na veel wikken en wegen slechts twee paarden aangekocht wat aangeeft dat de lat hoog blijft
liggen. De zekerheid dat onze zorgvuldig geselecteerde paarden het door het SFN gewenste niveau
(deelname aan Nederlands Team, Europese- en Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen) zullen
gaan halen ontbreekt, maar dat door de selectiewijze die kans groter is dan “normaal’ is evident. De trend
dat de prijzen van zeer goede paarden hoog blijven, zette zich door en er is nog geen zicht op afvlakking,
laat staan daling. Met als gevolg: in veel gevallen overstijgen de gevraagde prijzen voor de echt
talentvolle zes- en zevenjarige springpaarden de lengte van de financiële polsstok van het SFN II. Een
zorgvuldige selectiemethode is dan de enige mogelijkheid. Maandelijks evalueren selecteurs en de
directie onze “stal” en de vooruitgang van onze paarden. Recent heeft een diepere evaluatie
plaatsgevonden om te bezien welke paarden de grootste kans hebben door te breken. Doorselecteren
hoort tot onze verantwoordelijkheden.
Risicoparagraaf
Het Springpaarden Fonds Nederland II B.V. investeert in springpaarden, die gezien worden als potentiële
deelnemers aan "Grote" wedstrijden (zie boven). Op dit moment bezit het nog jonge fonds (opgericht
2016) nog geen paarden die zich al op dat niveau bewegen. Anderzijds: het fonds loopt tot 2026 en de
verwachtingen van onze paarden is dat zij bijna allemaal, nog een forse ontwikkeling zullen doormaken.
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 II B.V. de waardering van de activa in de balans, per eind 2021 correct.
De risico's van een investering in levende have, ook al is deze degelijk verzekerd, moeten blijven
prevaleren. Zowel bij de directie van het fonds als bij de certificaathouders.
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Covid 19
Bij het opmaken van de jaarrekening over 2021 bevinden we ons in Nederland nog in een partiële
“Lockdown” als gevolg van de Corona -pandemie. In de meeste landen in Europa en dus ook in
Nederland is het vaccineren alsmede het “boosteren” in volle gang. Het is hier noch de plaats, noch de
gelegenheid om uitspraken te doen over verwachtingen ten aanzien van het verwachte succes van deze
programma’s of over de termijn waarop zij een effect zullen sorteren. Het is duidelijk dat het
Internationaal Concoursprogramma maar zeer langzaam op gang is gekomen, waardoor het nog steeds
moeilijk is om te beoordelen waar onze paarden staan. Zo is recent het Concours in Amsterdam afgelast
en is het bij het schrijven van dit verslag de vraag of bij de vigerende beperking van een derde van de
toeschouwerscapaciteit bij een evenement, het doorgaan van “Den Bosch” in maart , economisch
haalbaar zal zijn.
Tegelijkertijd brengt de aard van het SFN II mee dat we niet geconfronteerd zijn met vraaguitval of hoog
ziekteverzuim: typische risico’s van vele andere sectoren. Hoewel naar verwachting gering, kunnen we
niet alle mogelijke effecten van Covid-19 op onze normale bedrijfsvoering inschatten. Maar de directie
verwacht dat de acute gevolgen voor het fonds in 2022 beperkt zullen blijven omdat we verwachten dat
als gevolg van de vele maatregelen, concoursen weer algemeen “open “ kunnen in 2022.
Oekraïne
Bij het afronden van dit verslag medio maart 2022 was sprake van een oorlog in en om de Oekraïne.
Het is voor de directie lastig in te schatten wat de consequenties kunnen zijn. Hoewel zowel Oekraïne als
Rusland springstallen kennen, gelden deze vooral als afnemers. Er zijn geen grote concoursen.
Overigens heeft de FEI zowel Belarus als Rusland uitgesloten van alle paardensportactiviteiten.
Bij een uitbreiding van deze oorlog dient rekening gehouden te worden met een mogelijke, plotselinge en
dramatische afwaardering van onze paarden.
Tenslotte
De heer G.E. Wassenaar heeft ons in april 2021 verlaten als lid van de RvC. Hij was vanaf de oprichting
van SFN I bij het fonds betrokken. We zijn Bert buitengewoon dankbaar voor zijn niet aflatende steun,
zijn groot relativerend gevoel in combinatie met zijn kennis van de Nederlandse paardenwereld. We
hopen de heer Wassenaar te kunnen begroeten op een van de in 2022 te organiseren SFN evenementen
om hem daar ook publiekelijk in het zonnetje te mogen zetten.

Pesse, 10 mei 2022

De heer F.G.H. Deckers,
voorzitter directie

De heer J.J.T. Melissen,
directeur
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VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN
Jaarrekening 2021
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 2021 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 € 232.112 negatief wordt ten laste van de overige reserves van het SFN II
geboekt.
Vergaderingen
De Raad van Commissarissen van het SFN II heeft in het jaar 2021 tweemaal formeel digitaal vergaderd,
op 8 april 2021 en op 25 november 2021.
Tijdens beide vergaderingen waren alle benoemde commissarissen en de directie aanwezig. De heer
Goossens, als administrateur, en mevrouw Poiesz, namens de STAK, zijn bij beide vergaderingen als
gast verwelkomd.
De heer G.E. Wassenaar legde zijn functie lid van de RvC neer in de vergadering van 8 april.
Wij zijn de Heer Wassenaar veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange grote betrokkenheid bij het
functioneren van SFN en SFN II. Hij was vanaf de oprichting van het SFN bij het fonds betrokken. Bert
was een zeer loyaal toezichthouder met een onafhankelijk standpunt. Zijn grote ervaring en kennis van
de paardenwereld heeft bijgedragen in het goed functioneren van het fonds.
De heer J. Sliepenbeek is per 1 mei 2021 benoemd tot lid van de RvC door het bestuur van de STAK.
Buiten de formele vergaderingen om vond regelmatig overleg plaats tussen de raad en de directie.
Individuele leden van de raad namen op gezette tijd deel als toehoorder aan het maandelijks overleg
tussen de directie en de selecteurs.
De Agenda van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de voorzitter
van de raad, na overleg met de directie en de administrateur van het fonds.
Gebeurtenissen 2021
Het SFN is eind 2021 de eigenaar van 7 paarden. In 2021 werden 2 paarden aangekocht, Mister SFN en
Kadorena SFN en werd Iceman B SFN verkocht.
Streng doorselecteren blijft de grote prioriteit van het fonds.
Helaas heeft Willem Greve wegens te drukke werkzaamheden afscheid genomen als selecteur van het
fonds. Wij zijn Willem zeer erkentelijk voor zijn grote inzet voor het fonds.
Helaas zijn alle initiatieven om onze certificaathouders bij elkaar te brengen door COVID niet
doorgegaan. We wachten op succes in deze in 2022.
2021 stond voor iedereen natuurlijk in het kader van Corona/COVID-19. Dat betekende minder
concoursen. Hoewel “topsport” deels viel en valt! onder een ander regiem, zijn met name de
Internationale concoursen maar zeer beperkt bezocht door onze combinaties. Aansprekende resultaten
zijn mede daardoor ook nog uitgebleven. Anderzijds bestaat ons paardenbestand nog uit overwegend
jongere paarden. In 2022 verwachten we sportief meer resultaat te boeken.
Goede paarden zijn in het verslagjaar wederom duurder geworden, en dat geldt zeker voor de potentiële
toppaarden. In de huidige fase van het fonds, met een looptijd tot 2026, impliceert dat verdere aankopen
beperkt zullen zijn tot 1 of 2 paarden en dat dit beïnvloedt kan worden door het verkopen van de huidige
in eigendom zijnde paarden.
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De RvC spreekt zijn dank uit aan een ieder die zich het afgelopen jaar ingespannen heeft voor het fonds.

Pesse, 10 mei 2022
Raad van Commissarissen:

De heer J. Lokhorst (voorzitter) De heer W.H. Oldenziel

De heer V.J.J. Wouters

De heer J.L.M. Sliepenbeek
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ORGANISATIE
Directie
De heer F.G.H. Deckers (voorzitter)
De heer J.J.T. Melissen
Raad van commissarissen
De heer J. Lokhorst (voorzitter)
De heer W.H. Oldenziel
De heer J.L.M. Sliepenbeek
De heer V.J.J. Wouters
Selecteurs
De heer E.M.H. Hendrix (voorzitter)
De heer T. van den Brink
De heer W. Greve
De heer W. van der Ham
De heer E. Schep
Stichting Administratiekantoor Springpaarden Fonds Nederland II (100% aandeelhouder)
De heer H.T.E.M. Rottinghuis (voorzitter)
Mevrouw L.B. Both van Loef
Mevrouw A.F.G.M. Poiesz
Bank
Van Lanschot Bankiers NV, ‘s-Hertogenbosch
Accountant
Govers Accountants & Adviseurs, Eindhoven
Administrateur
Goossens Financieel Advies, Boxtel
JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

724.250

742.750

32.146

29.982

473.128

670.255

1.229.524

1.442.987

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
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31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

1.193.000

1.425.112

36.524

17.875

1.229.524

1.442.987

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Springpaarden Fonds Nederland II B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Molenhoek 16, 7933 TG te
Pesse en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 65388577.
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.
Het Springpaarden Fonds Nederland II B.V. heeft een looptijd van 10 jaar tot 10 maart 2026.
COVID-19
Bij het opmaken van de jaarrekening over 2021 is nog steeds sprake van de Corona-pandemie.
De aard van het SFN II B.V. brengt mee dat SFN II B.V. niet geconfronteerd is met vraaguitval of hoog
ziekteverzuim: typische risico’s van vele andere sectoren. Hoewel naar verwachting gering, kan het
bestuur niet alle mogelijke effecten van Covid-19 op de normale bedrijfsvoering inschatten. Maar het
bestuur verwacht dat de acute gevolgen voor het fonds beperkt zullen blijven omdat de verwachting
bestaat dat als gevolg van de vele maatregelen, concoursen weer algemeen open kunnen in 2022.
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 te 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.
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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. 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.
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 voor een maximale periode van vijf jaar. 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, rekening houdend met eventuele
verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen 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.
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.
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TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2021
€

31-12-2020
€

2.550
2.382.449
-1.191.999
1.193.000

2.550
2.382.449
-959.887
1.425.112

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Overige reserve

Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal
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.
Informatieverschaffing over overige reserves
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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OVERIGE TOELICHTINGEN
Gemiddeld aantal werknemers
Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode
De vennootschap heeft geen werknemers in dienst (2020: 0).
Pesse,
Springpaarden Fonds Nederland II B.V.

Vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 10 mei 2022.
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