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Bestuursverslag

Met een nieuw restaurant, een nieuwe directeur en een naamswijziging kwam de 
horecaonderneming, die voorheen Het Gegeven Paard BV heette na de zomer van 2017 in 
een volgende fase. Burgundy Street BV, zoals de 100% dochteronderneming van de Stichting 
TivoliVredenburg tegenwoordig heet, heeft drie ‘outlets’: grand café Het Gegeven Paard, 
artiestenfoyer King’s Cross en sinds 1 september 2017 restaurant Danel, vernoemd naar het 
vermaarde Franse strijkkwartet Quatuor Danel. 

In de huidige vorm en opzet van de BV is de volledige scheiding van inkomsten en uitgaven 
met Stichting TivoliVredenburg gewaarborgd. Burgundy Street is een commercieel gedreven, 
zelfstandige horecaonderneming die op geen enkele manier profi teert van subsidiegeld van 
TivoliVredenburg. Alle leveringen en diensten tussen Stichting en BV worden onderling tegen 
marktconforme tarieven verrekend. Tegelijkertijd staat het ‘familiegevoel’ van TivoliVredenburg 
ook hoog in het vaandel van deze onderneming. In de dagelijkse gang van zaken wordt een 
optimale synergie nagestreefd tussen Stichting en BV.

De verbouwing die nodig was om Danel te realiseren, is volgens plan verlopen. Het nieuwe 
restaurant is bedacht en vormgegeven naar het voorbeeld van een klassieke Parijse bistro. De 
inrichting is robuust en sfeervol in rood, zwart en houttinten. De kaart is klassiek Frans met een 
moderne twist. In plaats van voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht serveert Danel kleine 
gerechten, die zoals tapas in de Spaanse keuken gedeeld kunnen worden. 

Café Het Gegeven Paard is nu drie jaar na opening een begrip in Utrecht en omgeving. Danel 
moet zich nog enigszins bewijzen. De belangstelling en omzet tijdens de eerste maanden na de 
opening bieden veel vertrouwen voor de toekomst. 

Utrecht, 5 juni 2018
Cleo Vehmeijer, Directeur
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

Activa 31 december 2017 31 december 2016

Ref. € € € €

Vlottende activa

Voorraden 5. 40.753 7.284

Vorderingen 6.

Handelsdebiteuren 17.488 5.916

Te vorderingen belastingen 45.302 66.518

Overige vorderingen en 
overlopende activa 80.850 19.421

143.640 91.855

Liquide middelen 217.560 233.284

Balanstotaal 401.953 332.423

Passiva 31 december 2017 31 december 2016

Ref. € € € €

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal 7. 120 120

Geaccumuleerd verlies 8. -110.366 -199.021

-110.246 -198.901

Kortlopende schulden 9. 512.199 531.324

Balanstotaal 401.953 332.423
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Toelichting op de balans 

1. Algemene toelichting
1.1. Activiteiten
De activiteiten van Burgundy Street BV (voorheen “Het Gegeven Paard BV”) bestaan uit 
de exploitatie van de publieke outlets Grand Café “Het Gegeven Paard” en met ingang van 
1 september 2017 ook restaurant/bar “Danel”. Daarnaast verzorgt de vennootschap sinds 1 
september 2017 de exploitatie van de centrale keuken en artiesten foyer van TivoliVredenburg, 
“Kings Cross” genaamd.

1.2. Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap. 
Door aanloopverliezen uit voorgaande jaren is het eigen vermogen negatief. De onderneming 
wordt deels gefi nancierd met een rekening courant schuld aan de aandeelhouder waarover 
5,47% rente wordt vergoed. De directie verwacht deze rekening courant schuld te kunnen 
afwikkelen vanuit de beschikbare liquide middelen en kasstromen.

1.3. Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Burgundy Street BV is feitelijk gevestigd op Vredenburgkade 11, 3511 WC te Utrecht en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 62090704.

1.4. Groepsverhoudingen
De aandelen in Burgundy Street BV worden gehouden door Stichting TivoliVredenburg te 
Utrecht. De fi nanciële informatie van Burgundy Street BV is opgenomen in de geconsolideerde 
jaarrekening van Stichting TivoliVredenburg.

1.5. Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt 
de leiding van Burgundy Street BV 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 
desbetre� ende jaarrekeningposten.

2. Algemene grondslagen
2.1. Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 
9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifi eke waarderingsgrondslag is 
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-
verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting.
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2.2. Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
 
3.1. Voorraden
3.1.1. Voorraden voor gebruik en verkoop
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO-
methode (fi rst in, fi rst out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging alsmede de 
gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. 

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare 
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden.
 
3.2. Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

3.3. Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

3.4. Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 
van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
4.1. Algemeen
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.

4.2. Opbrengstverantwoording
4.2.1. Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van maaltijden en dranken onder aftrek van 
eventuele kortingen en exclusief omzetbelasting.

4.3. Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben.
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4.4. Financiële baten en lasten
4.4.1. Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
e� ectieve rentevoet van de desbetre� ende activa en passiva.  

4.5. Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de 
winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fi scaal 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.

5. Gemiddeld aantal werknemers
In 2017 waren gemiddeld 18 (17,3 fte) werknemers in dienst (in 2016: 3 werknemers, 1,2 fte).

Utrecht, 5 juni 2018
Burgundy Street BV

Mevr. C. Vehmeijer
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�Overige gegevens 
Gezien de kwalifi catie van de vennootschap als kleine rechtspersoon is op grond van 
art.2:396.7 BW de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de 
jaarrekening door een accountant; dientengevolge ontbreekt een controleverklaring. 
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