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Bestuursverslag

Bestuursverslag
Algemene informatie
Dit bestuursverslag geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling
gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen
waarvan de financiële gegevens in de jaarrekening zijn opgenomen. Het bevat een evenwichtige en
volledige analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de
resultaten. Noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de
rechtspersoon en de groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële
prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden. Het bestuursverslag
geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon
wordt geconfronteerd.
De juridische structuur
Een samensmelting van belangen is een voeging van ondernemingen waarbij de aandeelhouders van de
betrokken partijen de beschikkingsmacht over het gehele of nagenoeg gehele vermogen en de gehele of
nagenoeg gehele exploitatie samenvoegen teneinde een duurzame verdeling van risico's en baten van
de gevoegde entiteit te bewerkstelligen, dusdanig dat geen van de partijen als verkrijgende partij kan
worden aangemerkt.
Analyse van de ontwikkelingen gedurende het boekjaar
Het bestuursverslag van Het Loo Business Middelgroot B.V. bevat een evenwichtige en volledige
analyse van de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten.
Indien noodzakelijk voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de
rechtspersoon en de groepsmaatschappijen, omvat de analyse zowel financiële als niet-financiële
prestatie-indicatoren, met inbegrip van milieu- en personeelsaangelegenheden.
Informatieverschaffing over de analyse van de voornaamste risico's en onzekerheden
Het bestuursverslag geeft tevens een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden
waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd. Dit kunnen bijvoorbeeld risico’s zijn met betrekking tot
de realisatie van de strategie, operationele activiteiten, financiële processen financiële verslaggeving of
wet- en regelgeving.
Informatie over financiële instrumenten
Ten aanzien van het gebruik van financiële instrumenten door Het Loo Business Middelgroot B.V.
worden hier de doelstellingen van Het Loo Business Middelgroot B.V. inzake risicobeheer vermeld.
Voorts wordt aandacht besteedt aan de risico’s die de rechtspersoon loopt op het gebied van prijzen
(inclusief rente en valuta), krediet, liquiditeit en kasstromen.
Beleid inzake risicobeheer van financiële instrumenten
Hier wordt ten aanzien van financiële instrumenten het beleid van de rechtspersoon inzake risicobeheer
vermeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan de afdekking van risico’s verbonden aan alle belangrijke
soorten voorgenomen transacties.
Overige informatie in het bestuursverslag
Het bestuursverslag mag niet in strijd zijn met de jaarrekening. Indien het verschaffen van het in lid 1
bedoelde overzicht dit vereist, bevat het bestuursverslag verwijzingen naar en aanvullende uitleg op
posten in de jaarrekening.
Apeldoorn, 06 november 2019
Pieter van Loo
Directeur
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2018
EUR

31-12-2018
EUR

EUR

31-12-2017
EUR

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

1
2
3

2.387.200
5.641.260

1.175.570
8.704.140

360

360

1.961.020

1.513.500

4

5
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9.989.840

11.393.570

600.880

291.000

10.590.720

11.684.570
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EUR

31-12-2018
EUR

EUR

31-12-2017
EUR

Passiva
Eigen vermogen

6

Aandelenkapitaal
Agioreserve
Overige reserve
Onverdeeld resultaat

180.000
93.400
4.705.270
1.700.000

180.000
93.400
4.705.270
1.661.230
6.678.670

6.639.900

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

7
8
9

213.270
187.040

160.270
1.647.140

1.471.480

1.496.740

2.040.260

1.740.520

10
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3.912.050

5.044.670

10.590.720

11.684.570
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Winst-en-verliesrekening over 2018
EUR

Netto-omzet

11

Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Overige bedrijfskosten

12

2018
EUR

EUR

20.832.350

2017
EUR
20.378.480

1.325.100

2.501.580

13.139.260
4.066.390

12.120.470
3.529.920

13
14

Totaal van som der kosten

18.530.750

18.151.970

Totaal van bedrijfsresultaat

2.301.600

2.226.510

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

15
16

Financiële baten en lasten
Totaal van resultaat voor belastingen
Belastingen over de winst of het verlies

17

Totaal van resultaat na belastingen
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1.950
-13.550

-5.280
-11.600

-5.280

2.290.000

2.221.230

-590.000

-560.000

1.700.000

1.661.230
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Kasstroomoverzicht over 2018
EUR

2018
EUR

EUR

2017
EUR

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Toename (afname) van overige schulden
Overige kasstromen

2.301.600
1.403.730
-1.132.620
-

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest
Betaalde winstbelasting

2.226.510
-1.366.580
-335.220
460

271.110

-1.701.340

2.572.710

525.170

1.950
-13.550
-590.000

-5.280
-560.000
-601.600

-565.280

1.971.110

-40.110

-1.661.230

-

309.880

-40.110

2018
EUR

2017
EUR

Geldmiddelen aan het begin van de
periode
Toename (afname) van geldmiddelen

291.000
309.880

331.110
-40.110

Geldmiddelen aan het einde van de
periode

600.880

291.000

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
Betaald dividend

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Het Loo Business Middelgroot B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Het Loostraat 16, 7315 AX te
Apeldoorn en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 97352000.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Het Loo Business Middelgroot B.V. bestaan voornamelijk uit ICT-consultancy.

De locatie van de feitelijke activiteiten
Het Loo Business Middelgroot B.V. is feitelijk gevestigd op Het Loostraat 16, 7315 AX te Apeldoorn.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen
Het Loo Business Middelgroot B.V. behoort tot een groep. Aan het hoofd van deze groep staat Het Loo
Business Holding B.V. te Amsterdam.
De jaarrekening van Het Loo Business Middelgroot B.V. is opgenomen in de geconsolideerde
jaarrekening van Het Loo Business Holding B.V. te Amsterdam.

Naam van het hoofd van de groep
Het Loo Business Holding B.V. te Amsterdam.

Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Het Loo Business Middelgroot 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.
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Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen 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.

Pensioenregelingen
Het Loo Business Middelgroot B.V. heeft een aantal pensioenregelingen voor werknemers; deze worden
gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de
winst-en-verliesrekening verwerkt.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door Het Loo Business Middelgroot B.V. De premies worden
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Financiële instrumenten
De effecten opgenomen onder de financiële vaste activa en de vlottende activa, voor zover deze
betrekking hebben op de handelsportefeuille of met betrekking tot eigen-vermogensinstrumenten buiten
de handelsportefeuille, alsmede derivaten met een onderliggende beursgenoteerde waarde, worden
gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle overige in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn
gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs.
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Grondslagen
Vaste activa
De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op
basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen,
tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
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.

Omzetverantwoording
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.
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Lonen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de winst-en-verliesrekening.

Pensioenlasten
Het Loo Business Middelgroot B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
Mutaties in de pensioenvoorziening worden ook in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Zie ook de
grondslagen voor waardering van activa en passiva, bij Pensioenvoorziening. Hiernaar wordt ook
verwezen voor wat betreft pensioenregelingen van dochterondernemingen in het buitenland.

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

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winsten-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt
toegepast.
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra Het Loo Business Middelgroot B.V. het recht hierop heeft verkregen.
Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Belastingen over de winst of het verlies
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.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond. 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. Transacties waarbij geen instroom of
uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor
het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt
en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Het Loo Business Middelgroot B.V., Apeldoorn
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Toelichting op de balans
Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Vorderingen > 1 jaar
31-12-2018
EUR

31-12-2017
EUR

2.387.200

1.175.570

5.641.260

8.704.140

360

360

50.450
1.910.570

50.450
1.463.050

1.961.020

1.513.500

600.880

291.000

1 Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren

2 Vorderingen op groepsmaatschappijen
Rekening-courant Het Loo Diensten B.V.

3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Buitenlandse belastingen

4 Overige vorderingen en overlopende activa
Waarborgsom
Overlopende activa

5 Liquide middelen
ABN AMRO
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Passiva
6 Eigen vermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 januari 2018
Mutatie uit resultaatverdeling
Onttrekking wegens dividenduitkering
Resultaat boekjaar
Resultaatverdeling
Stand per 31 december 2018

Aandelenka- Agioreserve
pitaal
EUR
EUR
180.000
93.400

Overige
reserve
EUR
4.705.270

Onverdeeld
resultaat
EUR
1.661.230

Totaal
EUR
6.639.900

-

-

-

1.700.000

1.700.000

-

-

-

-1.661.230
1.700.000
-1.700.000

-1.661.230
1.700.000
-1.700.000

180.000

93.400

4.705.270

1.700.000

6.678.670

Informatieverschaffing over overige reserves
Indien Het Loo Business Middelgroot B.V. eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de
ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de
statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte
aandelen worden verkocht, komt de opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige reserves of andere
reserves in het eigen vermogen. De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop
van deze aandelen in mindering is gebracht.
Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden
rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante
winstbelastingeffecten.

Het Loo Business Middelgroot B.V., Apeldoorn
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Kortlopende schulden
31-12-2018
EUR

31-12-2017
EUR

213.270

160.270

187.040

1.647.140

7 Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

8 Schulden aan groepsmaatschappijen
Rekening-courant Het Loo Marketing B.V.

9 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing
Pensioenen

1.074.300
349.560
47.620

1.020.870
347.950
127.920

1.471.480

1.496.740

31-12-2018
EUR

31-12-2017
EUR

565.960
865.150
609.150

544.460
679.620
516.440

2.040.260

1.740.520

10 Overige schulden en overlopende passiva
Vakantiegeld
Overige schulden
Overlopende passiva

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Het Loo Business Middelgroot B.V. is vennoot in Koningshof V.o.f. te Apeldoorn en is als zodanig
hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel der schulden van die vof.
Het totaal van de naar verwachting te ontvangen toekomstige minimale sub-leaseontvangsten met
betrekking tot niet (tussentijds) opzegbare sub-leases bedraagt € 34.040.
Het Loo Business Middelgroot B.V. heeft een claim ontvangen van een afnemer voor onjuist
samengestelde producten. De vennootschap is het niet eens met de claim. Momenteel is er door de
afnemer een rechtszaak aangespannen. De directie is van mening dat het niet waarschijnlijk is dat de
claim wordt toegekend en heeft daarom geen voorziening getroffen. De kosten inzake rechtsbijstand
worden ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid
Het Loo Business Middelgroot B.V. vormt met Trades B.V. een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar
gevoegde dochteronderneming ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie
verschuldigde belasting. In de jaarrekening van Trades B.V. wordt een belastinglast berekend op basis
van het door Trades B.V. behaalde commerciële resultaat. Door Het Loo Business Middelgroot B.V.

Het Loo Business Middelgroot B.V., Apeldoorn

- 15 -

wordt met Trades B.V. via de rekening-courantverhouding afgerekend.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor de aankoop van machines voor een bedrag van
€ 3.000. Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor de aankoop van grond- en hulpstoffen
in Britse ponden voor een bedrag van € 44.400. De verplichtingen lopen af per 31 december 2020.

Gebeurtenissen na Balansdatum
In maart 2018 zijn de productieactiviteiten van Handelsmaatschappij B.V. verkocht. In navolging op de
getroffen bijzondere waardeverminderingen eind 2017 zijn geen verdere verliezen geconstateerd. De
totale netto verkoopopbrengst (na aftrek van de kosten van beëindiging) bedraagt € 3.230.

Voorstel resultaatverwerking
De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2018 ad EUR 1.700.000 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening
2018
EUR

2017
EUR

20.832.350

20.378.480

18.000.000
2.000.000
800.000
32.350

17.500.000
1.800.000
900.000
178.480

20.832.350

20.378.480

1.325.100

2.501.580

10.973.000
1.006.470
551.400
608.390

10.140.060
929.770
516.760
533.880

13.139.260

12.120.470

11 Netto-omzet
Omzet

Geografische omzetverdeling
Nederland
België
Duitsland
Overige landen

12 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Kosten uitbesteed werk

13 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelsbeloningen

Gemiddeld aantal werknemers
2018

Gemiddeld aantal werknemers
2017

Gemiddeld aantal werknemers

Het Loo Business Middelgroot B.V., Apeldoorn

Werkzaam
Werkzaam
Totaal
binnen
buiten
Nederland
Nederland
160,00
12,00
172,00
Werkzaam
Werkzaam
Totaal
binnen
buiten
Nederland
Nederland
156,00
11,00
167,00
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2018
EUR

2017
EUR

1.978.930
77.840
1.823.920
185.700

1.655.500
15.950
1.734.870
123.600

4.066.390

3.529.920

1.950

-

3.510
10.040

3.390
10
1.880

13.550

5.280

-590.000

-560.000

14 Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Algemene kosten

15 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen bankrente

16 Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente overige schulden
Betaalde bankrente
Overige rentelasten

17 Belastingen over de winst of het verlies
Vennootschapsbelasting huidig boekjaar
Apeldoorn, 6 november 2019
Het Loo Business Middelgroot B.V.

Pieter van Loo
Directeur

Het Loo Business Middelgroot B.V., Apeldoorn
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Overige gegevens

Overige gegevens
Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst
Indien en voor zover het bestuur niet besluit tot gehele of gedeeltelijke reservering van de winst die in
het laatst verstreken boekjaar is behaald, is de algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de
winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een
tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of
uitkeringen uit de reserves voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de
wet moeten worden aangehouden. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan
de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan
met het betalen van haar opeisbare schulden. Indien bij de bestemming van de winst geen besluit over
uitkering of reservering van winst tot stand komt wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft,
gereserveerd.
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