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               Stichting Puntenburg

               

               Eikenlaan 27

               2161 GZ   LISSE

Referentie: BP0019JR13                Lisse, 07-03-2014

Betreft:      jaarrekening 2013

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring

Opdracht

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van Bedrijfsplanning Bollenstreek B.V.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellings-

opdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het

rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de

bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de vennootschap

verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid

omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2013 van uw

Stichting.

De balans per 31 december 2013, de winst- en verliesrekening over 2013 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2013 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Puntenburg te Lisse bestaande uit de

balans per 31 december 2013 en de winst- en verliesrekening over 2013 met de toelichting samengesteld.

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de

Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die

gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met

Nederlands recht. 
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Bevestiging

Hoogachtend,

Bedrijfsplanning Bollenstreek B.V.

De heer A.F.M. Noordover

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van in 

Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Orgineel getekend door:

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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Stichting Puntenburg te Lisse  

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Opbrengsten/giften 39.339 100,0% 10.570 100,0%

Bruto bedrijfsresultaat 39.339 100,0% 10.570 100,0%

Afschrijvingen materiële vaste activa 935 2,4% 935 8,8%

Huisvestingskosten 8.400 21,4% 8.446 79,9%

Kantoorkosten - 0,0% 24 0,2%

Algemene kosten 439 1,1% 79 0,7%

Kosten paarden 12.000 30,5% 10.000 94,6%

Overige giften/kosten aan derden 16.000 40,7% - 0,0%

Som der bedrijfskosten 37.774 96,1% 19.484 184,2%

Bedrijfsresultaat 1.565 3,9% -8.914 -84,2%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 0,0% 650 6,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -96 -0,2% -95 -0,9%

Som der financiële baten en lasten -96 -0,2% 555 5,2%

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening 1.469 3,7% -8.359 -79,0%

Buitengewone baten - 0,0% 8.258 78,1%

Buitengewoon resultaat - 0,0% 8.258 78,1%

Resultaat 1.469 3,7% -101 -0,9%

- J.L. de Vroomen  (voorzitter)

- J.P.S. Lieverse (secretaris/penningmeester)

Het bestuur wordt gevoerd door:.

Blijkens de akte d.d. 29-11-2002 werd de Stichting Puntenburg per genoemde datum opgericht.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder dossiernummer .

De doelstelling van Stichting Puntenburg wordt in artikel  van de statuten als volgt omschreven:

Exploitatie en beheer van manege ''Puntenburg'' te Lisse en de daartoe behorende levende have.

20122013

Ter analyse van het resultaat van de Stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting Puntenburg te Lisse  

1.4  Meerjarenoverzicht

2013 2012 2011

€ € €

Opbrengsten/giften 39.339 10.570 14.388

Bruto bedrijfsresultaat 39.339 10.570 14.388

Lonen en salarissen - - 175

Afschrijvingen materiële vaste activa 935 935 935

Overige personeelskosten - - -10

Huisvestingskosten 8.400 8.446 436

Exploitatiekosten - - 3.016

Kantoorkosten - 24 -

Algemene kosten 439 79 131

Kosten paarden 12.000 10.000 4.535

Overige giften/kosten aan derden 16.000 - -

Som der bedrijfskosten 37.774 19.484 9.218

Bedrijfsresultaat 1.565 -8.914 5.170

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 650 526

Rentelasten en soortgelijke kosten -96 -95 -87

Som der financiële baten en lasten -96 555 439

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 1.469 -8.359 5.609

Buitengewone baten - 8.258 -

Buitengewoon resultaat - 8.258 -

Resultaat 1.469 -101 5.609

Ter analyse van het resultaat van de Stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
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Stichting Puntenburg te Lisse  

1.5  Financiële positie

€ € € €

Op korte termijn beschikbaar:

Vorderingen 45.501 42.316

Liquide middelen 563 1.106

Totaal vlottende activa 46.064 43.422

Af: kortlopende schulden 1.825 1.587

Werkkapitaal 44.239 41.835

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 3.745 4.680

Financiële vaste activa - -

3.745 4.680

Gefinancierd met op lange termijn 

beschikbare middelen 47.984 46.515

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 47.984 46.515

47.984 46.515

Ter analyse van de financiële positie van de Stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 201231 december 2013
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Stichting Puntenburg te Lisse  

2.1  Balans per 31 december 2013
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 3.745 4.680

3.745 4.680

Vlottende activa

Vorderingen 

Handelsdebiteuren - -

Overige vorderingen 45.501 42.316

45.501 42.316

Liquide middelen 563 1.106

Totaal activazijde 49.809 48.102

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Overige reserves 47.984 46.515

47.984 46.515

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen - -

Overige schulden 1.825 1.587

Overlopende passiva - -

1.825 1.587

Totaal passivazijde 49.809 48.102

31 december 2013 31 december 2012

31 december 2013 31 december 2012
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Stichting Puntenburg te Lisse  

2.2  Winst- en verliesrekening over 2013

€ € € €

Opbrengsten/giften 39.339 10.570

Bruto-marge 39.339 10.570

Bruto bedrijfsresultaat 39.339 10.570

Afschrijvingen 935 935

Huisvestingskosten 8.400 8.446

Kantoorkosten - 24

Algemene kosten 439 79

Kosten paarden 12.000 10.000

Overige giften/kosten aan derden 16.000 -

Som der bedrijfskosten 37.774 19.484

Bedrijfsresultaat 1.565 -8.914

Rentelasten en soortgelijke kosten -96 -95

Som der financiële baten en lasten -96 555

Resultaat uit gewone 

bedrijfsuitoefening 1.469 -8.359

Buitengewoon resultaat - 8.258

Resultaat 1.469 -101

2013 2012
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Stichting Puntenburg te Lisse  

2.3  Kasstroomoverzicht over 2013

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 1.565 -8.914

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 935 935

935 935

Verandering in werkkapitaal:

Vorderingen -3.185 1.985

Kortlopende schulden (excl. schulden 

aan kredietinstellingen) 238 -8.258

-2.947 -6.273

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -447 -14.252

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - 650

Rentelasten en soortgelijke kosten -96 -95

Buitengewone baten - 8.258

-96 8.813

Kasstroom uit operationele activiteiten -543 -5.439

Mutatie geldmiddelen -543 -5.439

Toelichting op de geldmiddelen

Stand per 1 januari 1.106 6.545

Mutatie geldmiddelen -543 -5.439

Stand per 31 december 563 1.106

2013 2012
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Stichting Puntenburg te Lisse  

2.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Activiteiten

Valuta

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Inventaris 10 %

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt 

onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de

vorderingen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving.

- exploitatie en beheer van manege ''Puntenburg'' te Lisse en de daartoe behorende levende have.

De activiteiten van Stichting Puntenburg, statutair gevestigd te Lisse, bestaan voornamelijk uit:

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden

opgenomen in de winst- en verliesrekening.

De waardering van activa en passiva 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.

Afschrijvingspercentages:

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden,

voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.
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Stichting Puntenburg te Lisse  

2.4  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Bedrijfskosten

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Buitengewone baten en lasten

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De onder de buitengewone baten en lasten opgenomen posten betreffen uitzonderlijke situaties.

De volgende situaties komen hiervoor in aanmerking:

- nadelen die voortvloeien uit nationalisaties of onteigeningen

- nadelen uit kapitaalvernietiging als gevolg van natuurrampen, zoals aardbevingen en overstromingen.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en

-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn

begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn

gebracht op investeringen.
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Stichting Puntenburg te Lisse  

2.5  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Bedrijfs-

gebouwen en 

-terreinen

Machines en 

installaties

Inventaris Vervoer-

middelen

€ € € €

Aanschafwaarde - - 9.352 -

Cumulatieve afschrijvingen - - -5.607 -

Boekwaarde per 31 december - - 3.745 -

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen

Rekening courant St. Sunflower Appaloosa 45.236 42.051

Rekening courant Garden Joy Beheer B.V. - -

Rekening courant J.L. de Vroomen 265 265

45.501 42.316

2013 2012

€ €

Rekening courant St. Sunflower Appaloosa

Stand per 1 januari 11.636 34.083

Mutaties 33.600 7.968

Stand per 31 december 45.236 42.051

2013 2012

€ €

Rekening courant Garden Joy Beheer B.V.

Stand per 1 januari - -8.784

Mutaties - 8.567

- -217

Rente 6% per jaar - 217

Stand per 31 december - -

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.
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Stichting Puntenburg te Lisse  

2.5  Toelichting op de balans

2013 2012

€ €

Rekening courant J.L. de Vroomen

Stand per 1 januari 265 -

Mutaties - 265

Stand per 31 december 265 265

Liquide middelen

Rabobank 563 1.106
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Stichting Puntenburg te Lisse  

2.5  Toelichting op de balans

PASSIVA

2013 2012

€ €

Overige reserve

Stand per 1 januari 46.515 46.616

Uit voorstel resultaatbestemming 1.469 -101

Stand per 31 december 47.984 46.515

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2013 31-12-2012

€ €

Overige schulden

Rekening courant M.A.T. de Vroomen 1.825 1.587

1.825 1.587

2013 2012

€ €

Rekening courant M.A.T. de Vroomen

Stand per 1 januari 1.587 1.587

Mutaties 238 -

Stand per 31 december 1.825 1.587
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2.6  Toelichting op de winst- en verliesrekening
2013 2012

€ €

Overige opbrengsten

Omzet 0% 39.339 9.820

Omzet 21% - 750

39.339 10.570

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 935 935

Specificatie huisvestingskosten

Huur onroerend goed 8.400 8.400

Vaste lasten onroerend goed - 46

8.400 8.446

Specificatie kantoorkosten

Contributies en abonnementen - 24

Specificatie algemene kosten

Administratiekosten 363 -

Zakelijke verzekeringen 76 79

439 79

Kosten paarden

Huur paardenboxen inclusief 12.000 10.000

Overige giften/kosten aan derden

Bijdrage aankoop paarden St. Sunflower 10.000 -

Bijdrage exploitatiekosten St. Sunflower 6.000 -

16.000 -

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente rekeningcourant GJB - 650

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schuld aan kredietinstelling - 95

Bankkosten en provisie 96 -

96 95

Buitengewone baten en lasten

R/C Jac. Th. De Vroomen B.V. (Failliet) - 8.258

De netto-omzet over 2013 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 272,2% gestegen.
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Stichting Puntenburg te Lisse  

3.  Overige gegevens

3.1  Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013

Resultaat 1.469

Toevoeging aan de overige reserves 1.469

3.2  Gebeurtenissen na balansdatum

3.3  Nevenvestigingen

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 07-03-2014

Lisse,

Stichting Sunflower Appaloosa Ranch

J.L. de Vroomen (Voorzitter) J.P.S. Lieverse (Penningmeester/secretaris)

Rapportdatum: 07-03-2014

n.v.t.

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2013 ten bedrage van € 1.469,-- geheel ten gunste

van de overige reserves te brengen.

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Geen bijzonderheden
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4.1  Staat van de vaste activa
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