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De directie van
Your Garden Products Voorbeeldrapport
Van der Lindenstraat 49
7325 WT Apeldoorn

Publicatiestukken boekjaar 2013

Op de Hoek, 6 maart 2014

Referentie: SAWP_ / AB

Geachte directie,
Ingevolge de wettelijke bepaling dient u voor het boekjaar 2013 de publicatiestukken te deponeren
ten kantore van de Kamer van Koophandel, waar u staat ingeschreven. Wij gaan deze
publicatiestukken digitaal voor u inzenden.
Om dit te kunnen inzenden hebben wij uw toestemming nodig.
De wettelijke bepalingen schrijven voor dat binnen acht dagen na vaststellen van de jaarstukken,
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, deze moeten worden gedeponeerd bij het
handelsregister.
Wij verzoeken u derhalve deze publicatiestukken te ondertekenen en aan ons te retourneren zodat
wij voor u de digitale deponering bij de Kamer van Koophandel voor u kunnen verzorgen.
Tevens hebben wij bijgevoegd de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Graag ontvangen wij een getekend exemplaar van de notulen van u retour.

Hoogachtend,
Accountantskantoor van A naar Beter

A. Accountant AA

De directie van
Your Garden Products Voorbeeldrapport
Van der Lindenstraat 49
7325 WT Apeldoorn

Publicatiestukken boekjaar 2013

Op de Hoek, 6 maart 2014

Referentie: SAWP_ / AB

Geachte directie,
Ingevolge de wettelijke bepaling dient u voor het boekjaar 2013 de publicatiestukken te deponeren
ten kantore van de Kamer van Koophandel, waar u staat ingeschreven.
Via de portal krijgt u van ons het verzoek deze stukken te accorderen, zodat deze stukken vervolgens
automatisch verstuurd worden naar de Kamer van Koophandel.
De wettelijke bepalingen schrijven voor dat binnen acht dagen na vaststellen van de jaarstukken,
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, deze moeten worden gedeponeerd bij het
handelsregister.
Tevens hebben wij bijgevoegd de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Graag ontvangen wij een getekend exemplaar van de notulen van u retour.

Hoogachtend,
Accountantskantoor van A naar Beter

A. Accountant AA
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1.

Algemeen

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister
Classificatie van de rechtspersoon
op basis van de wettelijke groottecriteria
Klein
SBI-code
47528
(Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment)
Contactpersoon voor deze rapportage
Soort contactpersoon
Achternaam
Naam van de organisatie
Telefoonnummer
E-mailadres

Intermediair
A. Medewerker
Accountantskantoor van A naar Beter
0511432338
a.medewerker@accountantskantooranaarbeter.nl

Informatie over de rechtspersoon
Statutaire naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Handelsnaam van de onderneming
Statutaire vestigingsplaats

Your Garden Products Voorbeeldrapport
Besloten vennootschap
Your Garden Products Voorbeeldrapport
Apeldoorn

Publicatierapport 2013
Your Garden Products Voorbeeldrapport te Apeldoorn

5

2.

Balans per 31 december 2013

Balans voor of na resultaatbestemming

Voor

31-12-2013

31-12-2012

263.897
19.355
283.252

261.107
24.423
285.530

47.289
32.284
259.586
924.154
1.263.313

55.647
0
0
667.756
723.403

1.546.565

1.008.933

18.000
2.937
674.939
366.796
1.062.672

18.000
2.937
209.479
465.460
695.876

Langlopende schulden

190.000

190.000

Kortlopende schulden

293.893

123.057

1.546.565

1.008.933

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden projecten
Vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Wettelijke en statutaire reserves
Overige reserves
Onverdeeld resultaat
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3.

Vaststelling Balans

Informatie over de rapportage
Begindatum rapportageperiode
Einddatum rapportageperiode
Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)
Rapportage heeft betrekking op enkelvoudig of groep
Omschrijving van de rapporteringsvaluta
Datum van opmaak van het document
Jaarrekening vastgesteld (J/N)

01-01-13
31-12-13
Nee
Enkelvoudig
EUR
01-02-14
Ja

Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 01-02-14.
Ondertekening door bestuurders
Locatie ondertekening bestuurders
Datum ondertekening bestuurders
Bestuurder of commissaris
Achternaam
Naam van de organisatie
Ondertekend door bestuurder
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Apeldoorn
01-02-14
Bestuurder (huidig)
de Jong
Your Garden Products Voorbeeldrapport
Ja
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4.

Algemene toelichting

Activiteiten
De activiteiten van Your Garden Products Voorbeeldrapport te Apeldoorn bestaan voornamelijk uit:
Groothandel in tuinartikelen en -gereedschappen
Adres van de rechtspersoon
Straatnaam NL
Huisnummer NL
Postcode NL
Vestigingsplaats NL
Landnaam, ISO

Van der Lindenstraat
49
7325WT
Apeldoorn
Nederland

Adres van de feitelijke activiteiten in Nederland
Straatnaam NL
Huisnummer NL
Postcode NL
Vestigingsplaats NL
Landnaam, ISO
Locatie van de feitelijke activiteiten

Van der Lindenstraat
49
7325WT
Apeldoorn
Nederland
Apeldoorn

Fusies en overnames
Geef hier zelf een toelichting indien van toepassing
Groepsverhoudingen
Toelichting groepsverhoudingen
Voor een overzicht van de groepsmaatschappijen wordt verwezen naar de toelichting op de
financiële vaste activa.
De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Holding X B.V. te Woonplaats aan het hoofd
staat.
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5.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Zoals
toegestaan in art. 2:396 lid 6 BW zijn voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling
van het resultaat de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen.
Door het gebruik van fiscale waarderingsgrondslagen worden de deelnemingen en de machines en
installaties lager gewaardeerd dan bij waardering op commerciële grondslagen het geval zou zijn. De
bedrijfsgebouwen en terreinen daarentegen worden hoger gewaardeerd.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
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.
Informatie met betrekking tot de continuïteit
Toelichting continuïteit
Geef hier zelf een toelichting indien van toepassing
Stelselwijzigingen
Stelselwijzigingen, toelichting
Teneinde kostenbesparingen te realiseren is in deze jaarrekening voor het eerst gebruik gemaakt van
de door de wetgever geboden mogelijkheid in art. 2:396 lid 6 BW om fiscale waarderingsgrondslagen
te hanteren voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat.
De overgang naar fiscale waarderingsgrondslagen betreft een stelselwijziging die retrospectief als
een rechtstreekse wijziging van het eigen vermogen per begin van het boekjaar is verwerkt.
Het totaaleffect op het vermogen per 1 januari 2013 bedraagt € 000.000 positief / negatief.
Zoals toegestaan in het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen zijn in de balans en winst-enverliesrekening de vergelijkende cijfers over het vorige boekjaar niet aangepast.
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Foutenherstel
Toelichting foutenherstel
In 2013 heeft een boekenonderzoek vennootschapsbelasting plaatsgevonden over de jaren 2008 tot
en met 2012. De hieruit naar voren gekomen correctie inzake de balanswaardering van activa en
passiva is in 2013 in aanmerking genomen om in lijn te komen met het fiscaal acceptabele
waarderingsstelsel. De correctie inzake de balanswaardering van activa en passiva is verwerkt in het
beginvermogen op 1 januari 2013. De correctie heeft betrekking op de toerekening van kosten aan
de voorraden. Hierdoor zijn de voorraden ultimo 2013 € 000.000 hoger gewaardeerd en zijn de
belastingschulden per die datum € 000.000 hoger.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten, grondslag
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.
Financiële derivaten worden opgenomen tegen kostprijs. Indien per balansdatum de marktwaarde
lager is dan de kostprijs dan wel negatief is, wordt het derivaat ten laste van de winst-enverliesrekening afgewaardeerd naar de lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting wordt
toegepast.
De vennootschap maakt gebruik van renteswaps ter afdekking van haar renterisico’s.
Voor de verwerking van de renteswaps past de vennootschap kostprijshedge-accounting toe op basis
van generieke documentatie.
De vennootschap documenteert de wijze waarop de hedgerelaties passen in de doelstellingen van
het risicobeheer, de hedgestrategie en de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge.
Het effectieve deel van renteswaps die zijn toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen
kostprijs gewaardeerd. Voor het ineffectieve deel wordt het verschil tussen de kostprijs en de lagere
reële waarde in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
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Omrekening van vreemde valuta’s
Toelichting omrekening van vreemde valuta’s
Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt
tegen de koers die geldt op de datum van de transactie.
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers
per balansdatum, tenzij dit tot winstneming zou leiden.
De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de
winst-en-verliesrekening.
Omrekening van vreemde valuta, presentatievaluta wijkt af van de functionele valuta
Omrekening van vreemde valuta, presentatievaluta wijkt af van de functionele val
Omrekening van vreemde valuta, wijziging van presentatievaluta
Omrekening van vreemde valuta, wijziging van presentatievaluta
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6.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa, grondslag
Op grond van art. 3.30 Wet inkomstenbelasting 2001 worden vanaf 1 januari 2007 de
voortbrengingskosten van immateriële vaste activa in het kalenderjaar ineens ten laste van het
resultaat gebracht.
Immateriële vaste activa van voor 1 januari 2008 worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede
kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede
kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.
Goodwill die ontstaat bij een activa/passiva transactie wordt geactiveerd en in ten minste 10 jaar
afgeschreven.
Materiële vaste activa, grondslag
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op kostprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met 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. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Op
gebouwen in eigen gebruik wordt tot 50% van de WOZ-waarde afgeschreven. Op andere gebouwen
(zijnde gebouwen ter belegging) wordt tot de WOZ-waarde afgeschreven.
De materiële vaste activa waarvan de vennootschap krachtens een financiële leaseovereenkomst de
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst
voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen
begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van
het resultaat gebracht.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment
dat deze zich voordoen.
Of
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is
opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden in mindering gebracht op
de kostprijs.
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Financiële vaste activa, grondslag
Deelnemingen worden gewaardeerd op kostprijs of lagere bedrijfswaarde.
Of
Deelnemingen waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is worden gewaardeerd op de netto
vermogenswaarde tegen het zichtbaar eigen vermogen van die deelneming. De overige
deelnemingen worden gewaardeerd op kostprijs of lagere bedrijfswaarde.
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen, alsmede de overige vorderingen worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen.
Of
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen, alsmede de overige vorderingen worden
opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten (aandelen) worden gewaardeerd op de
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.
Voorraden, grondslag
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere
marktwaarde. Deze lagere marktwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de
voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van fifo
prijzen.

Publicatierapport 2013
Your Garden Products Voorbeeldrapport te Apeldoorn

13

Onderhanden projecten in opdracht van derden, grondslag
De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde
projectkosten vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en
gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare
wijze kan worden ingeschat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op
het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in
het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de
opdrachtgever kunnen worden toegerekend.
Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als
opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties
op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht is bepaald op basis van de tot de
balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten/inspectie
van het uitgevoerde deel van het project/de voltooiing van een fysiek onderscheidbaar
projectonderdeel.
In de onderhanden projecten zijn tevens begrepen de uit projectontwikkeling voortkomende
projecten indien en voor zover voor eenheden van het project voor of tijdens de constructie een
onvoorwaardelijke verkoopovereenkomst is afgesloten.
Indien het totaal van alle onderhanden projecten een debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo
gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projecten een
creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden.
De in het boekjaar bestede kosten, verhoogd met de wijziging in het boekjaar van de tot en met het
boekjaar verantwoorde winst, worden als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de
post netto-omzet/wijziging in onderhanden projecten zolang het project nog niet is voltooid.
Vorderingen, grondslag
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Effecten, grondslag
Effecten (aandelen) worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per
balansdatum.
Liquide middelen, grondslag
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen, grondslag
De voorziening voor de feitelijke of juridische verplichting, dan wel de met een redelijke mate van
zekerheid verwachte verplichting, wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting
voortvloeien uit de per balansdatum lopende verplichting uit hoofde van ... Ten laste van de
voorziening komen de kosten die voortvloeien uit het honoreren van ...
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Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar), grondslag
Opgenomen leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva, grondslag
Opgenomen leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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7.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan
op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
De aan de onderhanden projecten toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op
balansdatum aan het werk bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het werk totaal
te besteden kosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder
aftrek van nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.
Omzetverantwoording, grondslag
De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in onderhanden projecten, de wijzigingen in
voorraden gereed product en onderhanden werk, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf,
de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed
werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder netto-omzet verstaan de opbrengst van de in
het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de
omzet geheven belastingen.
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, grondslag
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het belastbare bedrag
van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale faciliteiten.
Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat
van deze deelnemingen.
Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de
financiële baten en lasten.
Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit
handelingen en gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader
van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben.
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8.

Toelichting op de balans per 31 december 2013

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Het gestort en opgevraagd kapitaal bedraagt per 31 december 2013 € 18.000.
Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 100.000 verdeeld in 1.000 gewone aandelen
à € 10,00. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 1.800 aandelen à € 10,00 ofwel € 18.000.
Overige reserves
Het ingehouden deel van het resultaat over het boekjaar 2013 bedraagt € 366.796.
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9.

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal medewerkers over de periode
Gemiddeld aantal medewerkers over de periode
Gemiddeld aantal medewerkers werkzaam binnen Nederland
Gemiddeld aantal medewerkers werkzaam buiten Nederland

40
40
0

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen
Het per 31 december 2013 uitstaande bedrag aan leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten
behoeve van bestuurders (en voormalige bestuurders) bedroeg € 000.000 (2012: € 000.000). De
rentevoet van deze leningen bedroeg 00%. In 2013 is op deze leningen € 000.000 afgelost (2012: €
000.000). De resterende looptijd varieert van 00 jaar tot 00 jaar.
Het per 31 december 2013 uitstaande bedrag aan leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten
behoeve van commissarissen (en voormalige commissarissen) bedroeg € 000.000 (2012: € 000.000).
De rentevoet van deze leningen bedroeg 00%. In 2013 is op deze leningen € 000.000 afgelost (2012:
€ 000.000). De resterende looptijd varieert van 00 jaar tot 00 jaar.
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10.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Per 31 december 2013 is door de rechtspersoon een bedrag van € 000.000 aan garanties en
borgstellingen verstrekt.
De rechtspersoon is firmant van een vennootschap onder firma en uit dien hoofde hoofdelijk
aansprakelijk voor de schulden van deze vennootschap onder firma.
De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en
omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale
eenheid als geheel.
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is €
000.000. De resterende looptijd van het huurcontract is 00 jaar.
De jaarlijkse erfpachtverplichting voor terreinen bedraagt € 000.000. De resterende looptijd van het
huurcontract is 00 jaar.
De vennootschap is voor een bedrag van € 000.000 verplichtingen aangegaan voor de aankoop van
machines.
De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten bedragen in totaal €
000.000. Hiervan vervalt na 1 jaar € 000.000 en na 5 jaar € 000.000.
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Notulen
Van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van De Directie van Your Garden Products
Voorbeeldrapport te Apeldoorn, gehouden op 2 februari 2014.
Voorzitter:
Secretaris:
De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat op de vergadering het gehele geplaatste kapitaal
is vertegenwoordigd, zodat hoewel niet aan de oproepverplichtingen is voldaan, in deze vergadering
wettige besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen.
Vaststelling van de jaarrekening 2013
De jaarrekening over het jaar 2013 wordt met algemene stemmen vastgesteld.
Voorstel resultaatbestemming
Het resultaat over het boekjaar bedraagt € 366.796.
De voorzitter stelt voor het gehele resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Besluit inzake aanwijzing van bestuurder(s)
De voorzitter stelt aan de orde de vertegenwoordiging van de vennootschap in geval van
tegenstrijdig belang met één of meer bestuurders in de zin van artikel 2:256 van het Burgerlijk
Wetboek. Na toelichting van de voorzitter besluit de algemene vergadering de bestuurder(s) van de
vennootschap aan te wijzen als degene(n) die de vennootschap vertegenwoordig(t)en, indien er
sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en één of meer bestuurders.
Decharge van de directie
De vergadering verleent met algemene stemmen aan de directie decharge terzake van de door haar
in 2013 gevoerde bestuur, waarvan uit de jaarrekening over 2013 blijkt of waarvan het resultaat
hierin is verwerkt.
Rondvraag
Geen van de aanwezigen wenst gebruik te maken van de rondvraag.
Afsluiting
Door de vergadering worden de notulen opgemaakt en goedgekeurd. Niets meer aan de orde zijnde
sluit de voorzitter de vergadering.

De voorzitter

De secretaris
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