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Fun Forest Netherlands B.V.
De heer E.R. Swarte
Bosbaan 6
1182 AG   AMSTELVEEN

Uitgeest, 25 februari 2020

Geachte directie,

Hiermede brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2019 van uw 
onderneming.

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw onderneming samengesteld.



Fun Forest Netherlands B.V. te Amsterdam

1.1  Algemeen

Bedrijfsgegevens

Bestuur

Oprichting
Bij notariële akte d.d. 27 maart 2007 is opgericht de vennootschap Fun Forest Netherlands B.V..

Consolidatie

De activiteiten van Fun Forest Netherlands B.V. bestaan voornamelijk uit het exploiteren en beheren van 
indoor speel- en klimactiviteiten in Nederland, het oprichten van, deelnemen in en exploiteren van avontuur 
klimparken en het bieden van allerlei andere activiteiten, omvattende maar niet beprerkt tot het gebied van 
buitenrectreatie en het exploiteren van binnen het park gelegen horeca.

- Fun Forest Almere B.V. te Almere;
- Fun Forest Venlo-Tegelen B.V. te Amsterdam;
- Fun Forest Amsterdam B.V. te Amsterdam;
- Fun Forest Rotterdam B.V. te Rotterdam;
- Flexor B.V. te Amsterdam;
- Spider City NL B.V. te Amsterdam.
De geconsolideerde jaarrekening geeft inzicht in het geheel van de economische eenheid van deze 
groepsmaatschappijen.

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door de heer E.R. Swarte, namens Newmart Europe B.V.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000, verdeeld in 900 aandelen van nominaal € 100. Het geplaatste 
aandelenkapitaal bedraagt € 18.000. Op 27 januari 2020 heeft er een statuten wijziging plaatsgevonden. De 
waarde van de nominale aandelen is verlaagd naar € 10.

In de consolidatie zijn betrokken de jaarrekening van de vennootschap, alsmede de jaarrekeningen van de 
onderstaande dochtermaatschappijen:

De vennootschap heeft als missie om bij het verwezenlijken van haar doel te werken aan een aarde waar 
iedereen zich verbonden voelt door spelen en leren en het demonstreren van het belang van een inclusieve 
maatschappij. Tevens streft de vennootschap bij de verwezenlijking van haar doel na om mensen te verbinden 
met de natuur en met elkaar door een avontuur in de natuur en om leer- en werkplekken te bieden aan diverse 
doelgroepen, waaronder mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het exploiteren van overige educatieve- 
en sociaal maatschappelijke activiteiten en doeleinden.
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Fun Forest Netherlands B.V. te Amsterdam

1.2  Grafieken

De grafieken worden weergegeven in €.
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Fun Forest Netherlands B.V. te Amsterdam

2.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa [1]
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 254.741 210.829

Inventaris 57.549 59.669

Vervoermiddelen 18.174 500
330.464 270.998

Vlottende activa

Voorraden [2]
Gereed product en handelsgoederen - 1.480

- 1.480

Vorderingen [3]
Handelsdebiteuren 5.745 1.135

Vorderingen op participanten en 
maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen 23.381 31.795

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 3.239 30.011

Overige vorderingen 200 740

Overlopende activa 34.217 15.016
66.782 78.697

Liquide middelen [4] 10.849 21.321

Totaal activazijde 408.095 372.496

31 december 2019 31 december 2018
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Fun Forest Netherlands B.V. te Amsterdam

2.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Groepsvermogen [5]
Aandeel van de rechtspersoon in het 
groepsvermogen 252.392 240.589

252.392 240.589

Langlopende schulden [6]
Schulden aan kredietinstellingen - 16.000

- 16.000

Kortlopende schulden [7]
Aflossingsverplichtingen 16.000 48.000

Handelscrediteuren 47.091 15.782

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 25.993 19.651

Overige schulden 25.799 -

Overlopende passiva 40.820 32.474
155.703 115.907

Totaal passivazijde 408.095 372.496

31 december 2019 31 december 2018
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Fun Forest Netherlands B.V. te Amsterdam

2.2  Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Netto-omzet 1.544.527 1.375.247

Inkoopwaarde van de omzet 369.364 314.201

Bruto bedrijfsresultaat 1.175.163 1.061.046

Lonen en salarissen 721.151 580.886

Sociale lasten 135.667 109.722

Pensioenlasten 739 -

Afschrijvingen [8] 101.956 139.132

Overige bedrijfskosten [9] 121.512 174.949

Som der kosten 1.081.025 1.004.689

Bedrijfsresultaat 94.138 56.357

Rentelasten en soortgelijke kosten [10] -8.667 -10.817

Som der financiële baten en lasten -8.667 -10.817

Resultaat voor belastingen 85.471 45.540

Belastingen [11] -13.668 -6.121

Resultaat na belastingen 71.803 39.419

2019 2018
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Fun Forest Netherlands B.V. te Amsterdam

2.3  Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Consolidatie

Toelichting op het kasstroomoverzicht

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De activiteiten van Fun Forest Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit 
het oprichten van, deelnemen in exploiteren van avontuur klimparken; houdster- en financieringsmaatschappij.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Bosbaan 6 te Amstelveen.

Fun Forest Netherlands B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder dossiernummer 37132227.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Fun 
Forest Netherlands 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.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten.

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Fun Forest Netherlands B.V. samen met 
haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan 
uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Fun 
Forest Netherlands B.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt 
over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten 
kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden 
uitgeoefend op balansdatum.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 
jaarverslaggeving. 
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Fun Forest Netherlands B.V. te Amsterdam

2.3  Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verlenen van diensten

Kosten 

Belastingen

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk 
maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een 
vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikneming.

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.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, 
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten 
diensten.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde 
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van 
over de omzet geheven belastingen.

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.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en 
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen 
en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in 
de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren 
belastingtarief.
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