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Van den Dungen CV. 

Aan de directie van: 
Atalanta Sportbeheer B.V. 
P/a Aalsterweg 283 
5644 RE EINDHOVEN 

EINDHOVEN, 8 juli 2016 

1.1 Samenstellingsverklaring 

Opdracht 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Atalanta Sportbeheer B.V. te 
Wageningen samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door de directie van de 
vennootschap Atalanta Sportbeheer B.V. verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de 
juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij 
de directie van Atalanta Sportbeheer B.V.. Het is onze verantwoordelijkheid een 
samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden 
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie". De in dit 
kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze 
werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de 
getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een 
beoordelingsverklaring kan worden ontleend. 

Bevestiging 
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Continuïteit 
Wij vestigen de aandacht op de continuïteitsparagraaf in de toelichting van de jaarrekening, 
waaruitblijkt dat door geleden verliezen in voorgaande jaren de financiële positie is verminderd. Op 
basis hiervan zou kunnen worden getwijfeld aan de continuïteit van de onderneming. Uit de 
uiteenzetting blijkt echter dat een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening niet onmogelijk is. 
Derhalve zijn de toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de 
veronderstelling van continuïteit van de huishouding 

Algemeen 
Het gerealiseerd resultaat na belastingen over 2015 bedraagt ê -49.107 (2014: ê -6.132). Het eigen 
vermogen ultimo boekjaar 2015 bedraagt C -22.855 ten opzichte van ê 26.252 voorgaand boekjaar. 
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1.2 Financiële positie 

In het navolgende vindt u de analyse van de financiële positie van uw onderneming. Opgemerkt dient 
te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde 
per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige, in het verslagjaar gekozen, datum. 
Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed. 

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2015 met de overeenkomstige 
cijfers per 31 december 2014 en 31 december 2013 : 

31-12-2015 31-12-2014 
0Zo 

31-12-2013 
0Zo 

ACTIVA 

Vaste activa 
Voorraden 
Kortlopende vorderingen 
Liquide middelen 

3.882 
1.359 
8.343 

17.964 

12,3 
4,3 

26,4 
56,9 

0 
0 

18.204 
10.760 

0,0 
0,0 

62,9 
37,1 

0 
0 

7.723 
40.339 

0,0 
0,0 

16,1 
83,9 

31.548 100,0 28.964 100,0 48.062 100,0 

PASSIVA 

Eigen vermogen 
Kortlopende schulden 

-22.855 
54.403 

-72,4 
172,4 

26.252 
2.712 

90,6 
9,4 

32.384 
15.678 

67,4 
32,6 

31.548 100,0 28.964 100,0 48.062 100,0 

Werkkapitaal 

Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder 
werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. 
Het werkkapitaal geeft een beeld omtrent de liquide positie over één jaar. 

2015 2014 Mutatie 

Voorraden 
Kortlopende vorderingen 
Liquide middelen 

1.359 
8.343 

17.964 

0 
18.204 
10.760 

1.359 
-9.861 
7.204 

Vlottende activa 27.666 28.964 -1.298 

Af: kortlopende schulden 54.403 2.712 51.691 
Netto werkkapitaal -26.737 26.252 52.989 
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1.3 Fiscale positie 

Algemeen 
De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid met Hydra Sport Beheer B.V. en is derhalve 
niet zelfstandig belastingplichtig. 
De vennootschapsbelasting wordt berekend alsof de vennootschap zelfstandig belastingplichtig zou 
zijn en wordt in rekening-courant met Hydra Sport Beheer B.V. verrekend. 

Belastbaar bedrag 
Het fiscaal belastbaar bedrag voor de vaststelling van de verschuldigde vennootschapsbelasting over 
2015 is als volgt berekend: 

c 

Resultaat voor belastingen.: -49.107 

Bij: Niet aftrekbaar deel gemengde kosten: 152 
Boetes 0 

Af: Investeringsaftrek -952 
Willekeurige afschrijving Q 

Belastbaar bedrag: -49.907 

Vennootschapsbelasting 
Over het negatief belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Uit hoofde van 
voorzichtigheid is geen actieve belastinglatentie gevormd. 

Ondertekening: 
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere 
toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Getekend te EINDHOVEN op 8 juli 2016. 

AALE^vsfn derľüungen 
Van den Dungen CV. 
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à 

2.1 Jaarverslag van de directie 

De directie van de vennootschap maakt gebruik van de vrijstelling van art 2:396 lid 6 BW en 
heeft geen jaarverslag opgesteld. 
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Jaarrekening 

» Balans 
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Balans per 31 december 2015 
(na winstbestemming) 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Inventaris 

Vlottende activa 

Toe
lichting 

31-12-2015 

3.882 
3.882 

31-12-2014 

Voorraden 

Voorraad horeca 

Kortlopende vorderingen 

Debiteuren 

Rekening-courant Hydra Sport Beheer B.V. 

Liquide middelen 

1.359 

8.343 
0 

1.359 

8.343 

17.964 

0 
18.204 

18.204 

10.760 

A C T I V A 31.548 28.964 
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Eigen vermogen 

Toe- 31-12-2015 31-12-2014 
lichting C ^ 

Aandelenkapitaal 18.000 18.000 
Overige reserves -40.855 8.252 

-22.855 26.252 

Vreemd vermogen 

Kortlopende schulden 6 

Schulden aan leveranciers 9.903 25 
Rekening-courant Groepsmaatschappijen 25.170 0 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.642 112 
Overige schulden 14 ,688 2.575 

54.403 2.712 

PASSIVA 31.548 28.964 
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Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 

Toe- 2015 2014 
lichting Š C 

Bruto-bedrijfsresultaat 

Totaalomzet 7 243.872 0 
Totaal inkoopwaarde omzet 8 61.990 0 
Brutomarge — 181.882 0 

Kosten 

Managementfee 9 15.000 5.000 
Lonen en salarissen 10 100.012 0 
Sociale lasten 11 13.274 0 
Overige personeelskosten 12 6.159 0 
Huisvestingskosten 13 65.791 0 
Verkoopkosten 14 268 1.983 
Algemene kosten 15 28.504 536 
Afschrijvingen 16 879 0 
Som der kosten 229.887 7.519 

Bedrijfsresultaat -48.005 -7.519 

Financiële baten en lasten 17 -1.102 -145 

Resultaat voor belasting -49.107 -7 664 

Vennootschapsbelasting 18 0 -1 532 

Resultaat na belasting -49.107 -6 132 
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

Algemeen 

Activiteiten 

De activiteiten van de Atalanta Sportbeheer B.V. bestaan voornamelijk uit de exploitatie van een 
Sport- en ontmoetingscentrum te Steenbergen. De exploitatie is per 1 januari 2015 gestart. 

Groepsverhoudingen 

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Hydra Sport Beheer B.V. aan het hoofd 
staat. 

Gebruik van schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen 
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 

Continuïteit 

De financiële positie van de vennootschap is verzwakt door het geleden verlies in de afgelopen jaren. 
Op basis daarvan zou getwijfeld kunnen worden aan de continuïteit van de vennootschap. Het verlies 
van het jaar 2015 leidt tot een negatief eigen vermogen. Dit is het eerste jaar van de exploitatie van 
Sport- en ontmoetingscentrum te Steenbergen. De directie is voornemens organisatorische 
maatregelen te treffen om de rentabiliteit en liquiditeit te vergroten. Een duurzame voortzetting van de 
ondernemingsactiviteiten wordt niet onmogelijk geacht. Derhalve zijn de toegepaste grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de 
onderneming. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voorzover 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. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs 
rekening houdend met eventuele resjduwaarde. Er wnrdt a f q p s r h r p w n v a n a f he*t moment v a a — 
ingebruikneming. 
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Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen 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 mogelijke verliezen als 
gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 
van individuele beoordeling van de voorziening. 

Langlopende en kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Grondslagen voor de waardering van het resultaat 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn 
verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend 

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. 

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en krijgt 
vennootschapsbelasting doorberekend als ware zij zelfstandig belastingplichtig. Deze 
vennootschapsbelasting wordt in rekening-courant met de moedermaatschappij verrekend. 
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Toelichting op de balans 

Materiële vaste activa (1) 

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2015 zijn hieronder samengevat 

Materiële vaste activa 

Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijving 
Boekwaarde begin 

Investeringen 
Afschrijvingen 
Mutaties boekwaarde 

Aanschafwaarde 
Cumulatieve afschrijving 
Boekwaarde einde 

Voorraden (2) 

Voorraden 
31-12-2015 31-12-2014 

Voorraad horeca 

Handelsgoederen 1.359 0 
1.359 0 

Kortlopende vorderingen (3) 

31-12-2015 31-12-2014 
ê 

Debiteuren 

Totaal debiteuren 8.343 0 
8.343 0 

Vorderinaen op participanten 

Rekening-courant Hydra Sport Beheer B.V 0 18.204 
0 18.204 

Inventaris 

0 
, 0 

0 

4.761 
-879 

3.882 

4.761 
-879 

3.882 
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Liquide middelen (4) 

31-12-2015 31-12-2014 

Kas 740 0 
Bank 61.55.85.817 7.870 760 
Bank 44.09.90.505 10.000 10.000 
Pin betalingen onderweg -646 0 

17.964 10.760 

ABN AMRO Bankrekening 44.09.90.505 betreft een bankgarantie dekkingsrekening. 6 10.000,- staat 
níet ter vrije beschikking van de vennootschap maar is als bankgarantie verstrekt in het kader van de 
nieuw verworven exploitatie te Steenbergen. 

Eigen vermogen (5) 

Geplaatst kapitaal 

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt C 18.000,-. Geplaatst en volgestort zijn 1.800 
gewone aandelen ad. C 10,00 nominaal. 

Gedurende het boekjaar hebben er geen wijzigingen in het geplaatst kapitaal plaatsgevonden. 

Overige reserves 

Dit betreft de reserve winstinhoudingen, verminderd met eventuele dividenduitkeringen aan 
aandeelhouders. 

Het verloop van de overige reserves is als volgt weer te geven: 
2015 2014 

Stand per 1 januari 8.252 14.384 
Resultaat lopend boekjaar -49.107 -6.132 

-40.855 8.252 
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Kortlopende schulden (6) 

Specificatie kortlopende schulden 
31-12-2015 31-12-2014 

Schulden aan leveranciers: 

Crediteuren 9.903 25 
9.903 25 

Rekening-courant Groepsmaatschappijen 

Rekening-courant Hydra Sport Beheer B.V. 22.024 0 
Rekening-courant HtweeO Zwembad Beheer B.V. 1.513 0 
Rekening-courant P&D B.V. 1.633 __0 

25.170 0 

Belastingen en premies SV: 

Omzetbelasting 450 112 
Te betalen pensioenpremies 1.776 0 
Loonheffing en sociale lasten 2.416 0 

4.642 112 

Overige schulden: 

Vakantiegeldverplichting 2.814 0 
Vakantiedagenverplichting 3.993 0 
Accountantskosten 4.000 2.575 
Netto ionen 758 0 
Overige schulden 3.123 0 

14.688 2.575 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Fiscale eenheid 
De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en is uit 
dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. 

Transacties met verbonden partijen 
Onder de bedrijfsactiviteiten vinden transacties plaats met de volgende partijen: 

- HtweeO Zwembad Beheer B.V. 
- Hydra Sport Beheer B.V. 
- P&D B.V. 
- Heuvelrug Accommodatiebeheer B.V. 
- Zwem- en Sportcentrum Eikenburg B.V. 

De transacties bestaan enerzijds uit financieringstransacties en anderzijds uit doorberekeningen van 
kosten over en weer. Transacties met andere groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen 
worden verwerkt in rekening-courant met Hydra Sport Beheer B.V.. 

Huurverplichtinqen 
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt in 
totaal circa š 12.000 waarvan C 10.000 betrekking heeft of de accommodatie aan de Krommeweg 1 te 
Steenbergen. Deze huurverplichting loopt evenals de exploitatieovereenkomst tot en met 31 december 
2019.. 

Manaqementfee 
De vennootschap heeft de verplichting om jaarlijks ^15.000 exclusief omzetbelasting aan 
managementfee te voldoen. 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 

Hieronder worden de specifieke posten uit de winst- en verliesrekening over 2015 nader toegelicht: 

2015 2014 

Omzet (7) 

Omzet Horeca 126.709 0 
Omzet Sporthal 85.886 0 
Omzet Theaterzaal 12.236 0 
Omzet Vergaderruimte I muzieklokaal 17.831 0 
Overige Opbrengsten 1.210 0 

243.872 0 

Inkoopwaarde horeca (8) 

I nkoop horeca 61.990 0 
61.990 0 

Managementfee (9) 

Managementfee directie 15.000 5.000 
15.000 5.000 

Lonen en salarissen (10) 

Bruto lonen 73.023 0 
Ingehuurd personeel 26.397 0 
Doorbetaald ziekengeld 592 0 

100.012 0 

Sociale lasten en pensioenpremies (11) 

Sociale lasten 10.444 0 
Pensioenpremies personeel 2.830 0 

13.274 0 
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2015 2014 

Overige personeelskosten (12) 

Ziekteverzekering 935 0 
Reiskosten 2.117 0 
Opleidingskosten 2.065 0 
Bedrijfskleding 548 0 
Andere personeelskosten 494 0 

6.159 0 

Huisvestingskosten (13) 

Huurkosten huisvesting 10.000 0 
Huurbijdrage kantoor -1.491 0 
Onderhoud/reparaties gebouwen 6.474 0 
Energieverbruik 41.182 0 
Schoonmaakkosten 5.524 0 
Overige kosten huisvesting 1.120 0 

65.791 0 

Verkoopkosten (14) 

Representatiekosten 268 0 
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 0 1.983 

268 1.983 

Algemene kosten (15) 

Ad m i n i strati e ko ste n 417 0 
Accountantskosten 8.605 504 
Automatiseringskosten 4.649 0 
Kantoorbenodigdheden 1.676 0 
Telefoonkosten 1.253 0 
Porti, verzendkosten etc. 67 0 
Contributies en abonnementen 554 0 
Diverse verzekeringen 2.087 0 
Overige advieskosten 2.644 0 
Onderhoud en klein aanschaf 156 0 
Drukwerk 29 0 
Overige algemene kosten 6.367 32 

28.504 536 

Afschrijvingen (16) 

Afschrijving inventaris 879 0 
879 0 
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Financiële baten en lasten (17) 

Financiële lasten 

Rente en kosten bank 

Vennootschapsbelasting (18) 

Vennootschapsbelasting (voorgaand) boekjaar 

Overige toelichtingen 

Gemiddeld aantal werknemers: 

Het gemiddeld aantal werknemers op fulltime basis bedroeg 

2015 

Werknemers 3,9 

Ondertekening van de jaarrekening 

EindhoveivtHW 2016 

Directie: įjjÚ 

de heer J.A.H. van den Boom, 
namens Hydra Sport Beheer B.V. 

2015 2014 

1.102 145 
1.102 145 

0 -1.532 
0 -1.532 

2014 
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2.3 Overige gegevens 

Aandeelhouders en directie 

Per ultimo boekjaar zijn de geplaatste aandelen als volgt verdeeld: 

Aantal aandelen Nominale waarde Totaal 

Hydra Sport Beheer B.V. 1.799 C10.00 É 17.990,00 

Stichting Administratiekantoor 

van den Boom 1 ^10,00 Ê 10,00 

De directie werd in het verslagjaar gevoerd door Hydra Sport Beheer B.V.. 

Deskundigenonderzoek 
De vennootschap heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek 
op grond van artikel 2:396 lid 6 BW. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich in de periode tussen het afsluiten van het boekjaar en het opstellen van dit rapport 
geen gebeurtenissen voorgedaan die het inzicht in de onderneming en deze jaarrekening in 
belangrijke mate verstoren. 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

In artikel 20 van de statuten van de besloten vennootschap staat het volgende opgenomen 
betreffende de resultaatbestemming: 
1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering; 
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare 
winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en 
opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden 
aangehouden; 
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd 
is; 
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen 
kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan met 
medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven; 
5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2 is 
voldaan. 

Resultaatbestemming voorgaand jaar 2014 

De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het 
daartoe gedane voorstel. 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over 2015 

Door de directie wordt voorgesteld het behaalde resultaat in mindering te brengen op de overige 
rooorv-00-B.o-vcngcnoemd voorstel-is-alszodania ii i decani i n k H i m ig-wrwprkt = 
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