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1

Directieverslag
Het directieverslag ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap.

2

Jaarrekening

3

Balans per 31 december 2015
(voor resultaatbestemming)

Ref.

31 december 2015
€

€

31 december 2014
€

€

Ac tiva
Vaste activa
Financ iële vaste ac tiva

4

45.000

45.000
45.000

Vlottende activa
Uitgestelde belastingvordering
Overige ac tiva
Liquide middelen

5
6
7

1.121.346
296.748
1.584.756

Totale activa

45.000
416.891
1.387.259

3.002.850

1.804.150

3.047.850

1.849.150

Passiva
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

Kortlopende schulden
Totale passiva

18.013
6.074.191
(4.704.782)
1.272.232

18.013
6.074.191
(4.370.544)
(334.238)

8

2.659.654

1.387.422

9

388.196

461.728

3.047.850

1.849.150

4

Toelichting op de balans
1
1.1

Algemene toelichting
Activiteiten

Think ETF Asset Management B.V. is opgericht op 10 oktober 2008. Het adres van de
statutaire zetel van Think ETF Asset Management B.V. is Barbara Strozzilaan 310, 1083
HN in Amsterdam. Hierna zal de naam ‘Think’ worden gebruikt ter aanduiding van Think
ETF Asset Management B.V.
Het doel van de vennootschap is het deelnemen in, het financieren van, het besturen van
vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere
diensten. Verder het beleggen van vermogen, het verstrekken van zekerheden voor
schulden van rechtspersonen die met haar in een groep verbonden zijn en het verrichten
van al het geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit
alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap verstrekt geen kredieten voor rekening van derden, stelt zich niet garant
en gaat geen borgtochtverplichtingen aan.

1.2

Groepsverhoudingen

In november 2010 nam BinckBank een meerderheidsbelang van 60 procent in Think. De
overige 40 procent is in handen van de directie en Flow Traders. In 2015 zijn de
aandeelhoudersbelangen niet gewijzigd. Ultimo 2015 zijn de groepsverhoudingen als
volgt:
Aandeelhouder
Binckbank N.V.
Flow Traders N.V.
Angkor Holding B.V.
Dutch Derivatives Holding B.V.

1.3

Belang ultimo 2015
60%
24%
8%
8%

Fusie

Op 23 december 2015 is ThinkCapital Holding B.V. gefuseerd met ThinkCapital Asset
Management B.V. tot Think ETF Asset Management B.V. De financiële gegevens van de
verdwijnende vennootschap, ThinkCapital Asset Management B.V., zullen in de
jaarrekening van de verkrijgende vennootschap Think ETF Asset Management B.V. worden
verantwoord met ingang van 1 januari 2015.

1.4

Presentatie jaarrekening

Als gevolg van de genoemde fusie is de presentatie van de jaarrekening daarom ten
opzichte van het voorgaande boekjaar aangepast en de huidige en vergelijkende cijfers
betreffen de nieuwe gefuseerde entiteit. In het volgende overzicht is de samenvoeging
van de beginbalans in de gefuseerde entiteit per 1 januari 2015 gepresenteerd.
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ThinkCapital
Holding B.V.

ThinkCapital Asset
Management B.V.

Eliminaties

Think ETF Asset
Management
B.V.

€

€

1.366.465
1.366.465

545.000
545.000

(1.866.465)
(1.866.465)

45.000
45.000

184.394
869.924
1.054.318

241.580
439.727
517.335
1.198.642

(9.083)
(439.727)
(448.810)

416.891
1.387.259
1.804.150

2.420.783

1.743.642

(2.315.275)

1.849.150

18.013
6.074.191
(4.370.544)
(334.238)
1.387.422

18.000
3.294.000
(2.208.235)
262.699
1.366.464

(18.000)
(3.294.000)
2.208.235
(262.699)
(1.366.464)

18.013
6.074.191
(4.370.544)
(334.238)
1.387.422

939.727
93.634
1.033.361

377.178
377.178

(939.727)
(9.083)
(948.810)

461.728
461.728

2.420.783

1.743.642

(2.315.275)

1.849.150

Ac tiva
Vaste activa
Financ iële vaste ac tiva
Vlottende activa
Uitgestelde belastingvordering
Overige ac tiva
Vordering groepsmaatsc happij
Liquide middelen

Totale activa
Passiva
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

Verplic hting groepsmaatsc happij
Overige kortlopende sc hulden
Kortlopende schulden
Totale passiva

1.5

Consolidatie

Groepsmaatschappijen, dat wil zeggen de vennootschappen en andere entiteiten (met
inbegrip van zogenoemde special purpose entities) waarvan Think direct of indirect het
financiële en operationele beleid kan bepalen, worden in de consolidatie betrokken.
Hiervan is sprake indien meer dan de helft van de stemrechten kan worden uitgeoefend,
dan wel wanneer Think op een andere wijze een doorslaggevende zeggenschap heeft. De
jaarrekeningen van deze groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd, waarbij
gebruik wordt gemaakt van uniforme grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.
De belangen van derden worden afzonderlijk in de geconsolideerde balans en winst- en
verliesrekening opgenomen. Na de fusie in 2015 heeft Think geen groepsmaatschappijen
geconsolideerd.

1.6

Verbonden partijen

Alle aandeelhouders, directie, commissarissen en nauw verbonden personen worden
aangemerkt als verbonden partij. Transacties met verbonden partijen vinden plaats tegen
marktconforme (“at arms length”) prijzen, tenzij anders vermeld.

1.7

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode waarbij onderscheid
wordt
gemaakt
tussen
kasstromen
uit
operationele,
investeringsen
financieringsactiviteiten. Bij de kasstroom uit operationele activiteiten wordt het netto
resultaat gecorrigeerd voor baten en lasten die niet hebben geresulteerd in ontvangsten
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en uitgaven in hetzelfde boekjaar en voor wijzigingen in voorzieningen en overlopende
posten. Onder geldmiddelen zijn opgenomen kasgelden alsmede vrij beschikbare tegoeden
bij banken met een vervaldatum korter dan drie maanden vanaf de datum van
verwerving. Mutaties uit hoofde van valuta-omrekeningsverschillen worden apart
gepresenteerd.

1.8

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen,
is het nodig dat de directie van Think zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en
dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in art. 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 betreffende jaarrekeningposten.

2
2.1

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen

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.
Think voldoet aan de criteria voor kleine rechtspersonen en beperkt derhalve de
openbaarmaking tot een beperkte balans en toelichting op de balans op grond van artikel
2:396 lid 3 BW. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is
vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-enverliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

2.2

Vreemde valuta

Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van
de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk
uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro’s (€); dit is zowel
de functionele als de presentatievaluta van Think.
Omrekening vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers op transactiedatum. Monetaire activa en passiva in vreemde
valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en
omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winsten-verliesrekening onder de financiële baten en lasten.
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2.3

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden
gewaardeerd, volgens de vermogensmutatiemethode met als waardering de netto
vermogenswaarde. Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden,
kan men ervan uitgaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen van Think. Voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende
deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde
negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Think in deze situatie
geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige
voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt
een voorziening getroffen.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de
identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de
vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening,
uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

2.4

Uitgestelde belastingvordering

Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor alle onbenutte fiscale verliezen,
voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn, waarmee het
onbenutte fiscale verlies kan worden aangewend.

2.5

Overige activa

De overige activa bestaan uit handelsvorderingen. De handelsvorderingen worden bij
eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van
de vordering.

2.6

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een
looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

2.7

Pensioenen

Think kent een pensioenregeling voor haar bestuur en medewerkers die is gebaseerd op
een zogenaamd ‘beschikbaar premiestelsel’. Bij het beschikbaar premiestelsel wordt een
percentage van het vaste salaris van de medewerker als premie gestort bij een
pensioenverzekeraar waarbij de entiteit geen verdere verplichtingen heeft. De hoogte van
het percentage is leeftijdsafhankelijk. De pensioenpremies worden verantwoord in het jaar
waarop deze betrekking hebben.
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3
3.1

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het boekjaar. De resultaten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen worden al
verantwoord, zodra zij voorzienbaar zijn.

3.2

Operationele baten

Onder de operationele baten worden de beheervergroedingen en doorbelaste kosten
opgenomen. De beheervergoeding omvat de van derden ontvangen respectievelijk nog te
ontvangen vergoedingen uit hoofde van vermogensbeheer. De doorbelasting
creation/redemption betreft door Think doorbelaste kosten voor de uitvoering van de inen uitredingen. De operationele baten worden verantwoord in de periode waarop zij
betrekking hebben.

3.3

Operationele lasten

Onder de operationele lasten worden die kosten verstaan die ten laste van het jaar
komen, en die niet direct aan de kostprijs van de geleverde diensten zijn toe te rekenen.
De noterings- en beheerkosten van de verschillende ETF’s maken ook onderdeel uit van
operationele lasten.

3.4

Financiële baten en lasten

Financiële baten en - lasten bestaan uit rentebaten, rentelasten en valutakoersverschillen
bij de afwikkeling en omrekening van monetaire posten. Rentebaten en rentelasten
worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva. Valutakoersverschillen die optreden bij de afwikkeling van
monetaire posten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij
zich voordoen.

3.5

Belastingen

De belasting over het resultaat van Think wordt berekend over het resultaat voor
belastingen, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit
voorgaande boekjaren, vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
belastingvordering en latente belastingschuld uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.
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4

Financiële vaste activa

Deelnemingen
Het verloop van de deelnemingen kan als volgt worden gespecificeerd:
2015

2014
€

€

45.000

45.000

Investeringen
Resultaat deelnemingen
Desinvesteringen

-

-

Stand per 31 december

45.000

45.000

Stand per 1 januari

De door Think aangehouden deelneming betreft:
Naam, vestigingsplaats

Aandeel in maatschappelijk
kapitaal in %

Deelneming
Think ETF’s N.V., Amsterdam

1.5%

Think is de beheerder van Think ETF’s N.V. en houdt 1 prioriteitsaandeel in het fonds.
Daarnaast is Think houder van Z-aandelen van Think ETF’s N.V. welke zijn gecreëerd om
het wettelijk vereiste minimumkapitaal (EUR 45.000) in Think ETF’s N.V. vol te kunnen
storten en de oprichting van Think ETF’s N.V. mogelijk te maken. Dit bedraagt 0,002%
van het uitstaande aandelenkapitaal.

5

Latente belastingvordering
2015
Verwerkte
Niet
verschillen
opgenomen
verschillen
€
€

2014
Verwerkte
Niet
verschillen
opgenomen
verschillen
€
€

Stand per 1 januari 2015
Uitgestelde belastingvordering
Realisatie

1.176.196
(54.850)

1.176.196
(1.176.196)
-

-

1.092.636
83.560
-

Stand per 31 december 2015

1.121.346

-

-

1.176.196
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6

Overige activa
Totaal

Handelsvorderingen
- Nog te ontvangen
beheervergoeding
- Vordering op aandeelhouders

31-12-2015
Resterende Resterende
looptijd < 1 looptijd > 1
jaar
jaar
€
€
€

Totaal

31-12-2014
Resterende Resterende
looptijd < 1 looptijd > 1
jaar
jaar
€
€
€

275.353

275.353

-

209.851

209.851

-

-

-

-

180.000

180.000

-

6.267

6.267

-

5.523

5.523

-

15.128

15.128

-

21.517

21.517

-

296.748

296.748

-

416.891

416.891

-

Overlopende activa
- Nog te ontvangen
renteopbrengsten
- Vooruitbetaalde kosten

Alle nog te ontvangen bedragen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De
vordering op aandeelhouders per 31 december 2014 betrof een ontbrekende
kapitaalstoring van Flow Traders van € 180.000, welke per 9 januari 2015 is ontvangen.
Er zijn geen leningen en/of voorschotten verstrekt aan bestuurders en commissarissen.

7

Liquide middelen

De post liquide middelen is als volgt samengesteld:
31-12-2015

Bankiers

31-12-2014
€

€

1.584.756
1.584.756

1.387.259
1.387.259

Alle liquide middelen staan volledig vrij ter beschikking van de onderneming.
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8

Eigen vermogen

Het geplaatst kapitaal bedraagt € 18.013 en bestaat uit 18.013 gewone aandelen met een
nominale waarde van € 1,-.
Het eigen vermogen ultimo 31 december 2015 is als volgt samengesteld:
Gewone
aandelen

Agio

€
Stand per 1 januari 2015

18.013

Mutaties
Uitgifte gewone aandelen
Agio storting op gewone
aandelen
Resultaat boekjaar
Winstbestemming resultaat
2014
Stand per 31 december 2015

Stand per 31 december 2014

Totaal

€

€

€

6.074.191 (4.370.544)

(334.238)

1.387.422

-

-

-

-

-

-

-

1.272.232

1.272.232

-

-

(334.238)

334.238

-

6.074.191 (4.704.782)

1.272.232

2.659.654

18.013

Agio

€

Mutaties
Uitgifte gewone aandelen
Agio storting op gewone
aandelen
Resultaat boekjaar
Winstbestemming resultaat
2013

€

Onverdeeld
resultaat

-

Gewone
aandelen

Stand per 1 januari 2014

Overige
reserves

18.013

Overige
reserves

€

Onverdeeld
resultaat

Totaal

€

€

€

5.324.191 (3.422.362)

(948.182)

971.660

-

-

-

-

-

-

750.000
-

-

(334.238)

750.000
(334.238)

-

-

(948.182)

948.182

-

6.074.191 (4.370.544)

(334.238)

1.387.422

18.013

In 2011 is ter ondersteuning van de activiteiten van de entiteit de kapitaalstructuur
herzien. Door de aandeelhouders is in totaal een bedrag van € 1.600.000 aan agio
gestort. BinckBank heeft een primaire preferentie op enige aangehouden reserves tot een
bedrag van € 1,1 miljoen gevolgd door een secundaire preferentie op enige aangehouden
reserves van de overige aandeelhouders tot een bedrag van € 1,1 miljoen. BinckBank is
gerechtigd tot alle resultaten totdat de aangehouden reserves een bedrag van € 1,1
miljoen hebben bereikt. Vervolgens hebben de andere aandeelhouders recht op alle
resultaten, totdat de aangehouden reserves een bedrag van € 2,2 miljoen hebben bereikt.
Na deze periode zijn alle aandeelhouders gerechtigd tot de resultaten naar rato van haar
aandelenbelang.
Door de aandeelhouders is in 2015 geen agiostorting gedaan (2014: € 750.000) ter
versterking van het aanwezige vermogen. Het resultaat van het huidige boekjaar is
verantwoord in het onverdeeld resultaat. In 2015 zijn er geen dividenduitbetalingen of
andere kapitaalsonttrekkingen geweest.
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9

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2015

Handelsc rediteuren
Loonheffing
Nog te betalen loonkosten
Noterings- en administratiekosten
Ac c ountants en adviseurs
Overlopende passiva

2014
€

€

148.822
19.050
18.782
67.600
100.800
33.142

201.849
18.149
16.681
71.575
96.800
56.674

388.196

461.728

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De
handelscrediteuren per 31 december 2015 hebben vooral betrekking op recente
marketingactiviteiten, toezichthouders -, administratie - en beheerkosten voor de ETF’s.

10

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Ultimo 2015 zijn er geen activa en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen.

11

Personeel

Gedurende het jaar 2015 waren er gemiddeld 6 werknemers inclusief directie in dienst bij
Think ETF Asset Management B.V. op basis van een volledig dienstverband (in 2014: 6
werknemers). Er zijn alleen werknemers werkzaam in Nederland.

12

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen worden erkend
 BinckBank N.V.
 Flow Traders N.V.
 Angkor Holding B.V.
 Dutch Derivatives Holding B.V.
 Directie Think
 Commissarissen Think

60% aandeelhouder
24% aandeelhouder
8% aandeelhouder
8% aandeelhouder

BinckBank levert huisvesting, kantoorautomatisering en administratieve diensten,
waarvoor als gevolg van onderlinge afspraken uit 2013 geen vergoeding over betaald
hoeft te worden. In 2015 betreft dit een bedrag van EUR 138.832 (2014: EUR 142.896).
In het verslagjaar hebben geen transacties plaatsgevonden met de directie en de
commissarissen, anders dan voortvloeiend uit de (arbeids)overeenkomst. Ultimo 2015
heeft Think geen verplichtingen aan verbonden partijen.
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Amsterdam, 15 april 2016
Think ETF Asset Management B.V.

M. Rozemuller
Directeur

G. Koning
Directeur

V.J.J. Germyns
Commissaris

D.D.M. Dijkstra
Commissaris

De jaarrekening is vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 15 april 2016.
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Overige gegevens
Statutaire bepalingen inzake winstbestemming
De winstbestemming van de vennootschap is in artikel 20 van de statuten vastgelegd:
1. De vennootschap kan aan aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover het
eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte
kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet
moeten worden aangehouden.
2. Voor elk van de soorten aandelen wordt ten behoeve van de houders van die
aandelen een dividendreserve aangehouden, welke dezelfde letter draagt als de
betrokken aandelen. lndien en voor zover de winst het toelaat, wordt daaruit aan elk
van de dividendreserves toegevoegd een bedrag gelijk aan na te melden percentage
van de betrokken dividendreserve per het einde van het boekjaar. lndien een
dividendreserve niet het gehele boekjaar hetzelfde bedrag heeft aangewezen, zal de
winsttoevoeging worden berekend over het jaargemiddelde van die reserve. Ter
bepaling van het bedrag van de winsttoevoeging wordt aan de dividendreserve
toegevoegd het bedrag waarmede ingevolge lid 7 van dit artikel, tweede volzin, de
dividendreserve moet worden aangevuld. Het hierboven bedoelde percentage is
gelijk aan de helft van de depositorente van de Europese Centrale Bank zoals dat per
het einde van het betreffende boekjaar gold, vermeerderd met twee procentpunten.
3. De winst na de winsttoevoeging ingevolge lid 2 staat ter beschikking van de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan de overblijvende winst geheel
of gedeeltelijk toevoegen aan de uitkeerbare reserves.
4. De winst die niet overeenkomstig lid 3 door de algemene vergadering wordt
gereserveerd, wordt toegevoegd aan de dividendreserves van een bepaalde soort in
evenredigheid van de totale gestorte nominale bedragen op de onderscheid ene
soorten aandelen.
5. De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de vergadering van houders
van aandelen van een bepaalde soort besluiten een dividendreserve ten behoeve van
de houders van aandelen van de betrokken soort geheel of gedeeltelijk op te heffen,
behoudens het bepaalde in lid 8. In dit geval wordt het bedrag waarop de opheffing
betrekking heeft, uitgekeerd aan de houders van aandelen van de betreffende soort
in verhouding tot het gestorte nominale bedrag van hun aandelen van die soort.
6. De algemene vergadering kan te allen tijde toevoegingen doen aan de
dividendreserves van een bepaalde soort ten laste van de uitkeerbare reserves. De
toevoeging geschiedt zodanig dat elk van de dividendreserves daarvan geniet naar
evenredigheid van de gestorte nominale bedragen op de aandelen van die soort,
onverminderd het bepaalde in lid 7, tweede volzin.
7. De algemene vergadering zal een dividendreserve geheel of gedeeltelijk opheffen ter
delging van geleden verlies. lndien uit een dividendreserve is geput ter delging van
verlies, zal geen uitkering van dividend, anders dan door opheffing van een
dividendreserve op de wijze als bedoeld in lid 5 noch reservering of toevoeging aan
een andere dividendreserve geschieden zolang het ter delging van verlies onttrokken
bedrag niet aan die dividendreserve is toegevoegd. Hiervan kan worden afgeweken
indien de algemene vergadering daartoe met algemene stemmen besluit.
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Heeft onttrekking aan een dividendreserve ter delging van verlies plaatsgehad uit
meerdere dividendreserves, dan geschiedt een toevoeging als bedoeld in de tweede
volzin van lid 6 aan de desbetreffende reserves in evenredigheid van de
onttrekkingen.
8. Winsttoevoegingen of uitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen
vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal,
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aan gehouden.
9. Winsttoevoeging of -uitkering geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening
waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
10. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van een tussentijdse
winsttoevoeging of -uitkering mits met inachtneming van lid 8.
11. De algemene vergadering kan, met overeenkomstige toepassing van het in lid 8
bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de
wet moet worden aangehouden.
12. Op door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan
vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.
13. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen of certificaten van
aandelen, waarop ingevolge het in lid 12 bepaalde geen uitkering ten behoeve van
de vennootschap plaatsvindt, niet mee.
14. De vordering tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen
vanaf de dag van betaalbaarstelling.

Voorstel resultaatbestemming
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van het boekjaar 2015 á € 1.272.232 ten
gunste te brengen van de overige reserves. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening
verwerkt.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen materiële gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De onafhankelijke accountant heeft een goedkeurende controle verklaring afgegeven over
de volledige jaarrekening, zonder bijzondere overige aangelegenheden.
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