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Geacht bestuur,

Opdracht
U heeft ons de opdracht verstrekt tot controle van de jaarrekening 2014.
Onze verklaring is opgenomen in de overige gegevens. Het betreft hier een controleverklaring.

Resultaten
Bespreking van de resultaten
€

Baten

2014
%

Personeelskosten
Afschrijving materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

306.793
69.285
1.200
2.079
42.615
194.613
1.848
67
7.274

100,0
22,6
0,4
0,7
13,9
63,4
0,6

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo

€

2013
%
100,0
6,0
0,1
0,3
7,6
57,6
0,3

2,4

315.223
18.815
392
943
24.040
181.700
1.020
32
10.007

318.981

104,0

236.949

75,1

-12.188

-4,0

78.274

24,9

827

0,3

2.656

0,8

-11.361

-3,7

80.930

25,7

3,2

Kengetallen

Liquiditeit
Current ratio
Vlottende activa
Kortlopende
schulden
Kortlopende schulden

2014

2013

1,7

2,0

De current ratio drukt de liquiditeit van een onderneming uit in een verhoudingscijfer, waarbij de
vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden.
Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden
voldaan zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar wordt gebracht. In het algemeen
wordt een norm van 1 voldoende geacht. Er zijn echter overige factoren waarmee rekening dient te
worden gehouden. Voorbeelden zijn de mate van winstgevendheid, de aard van de
bedrijfsactiviteiten, de kwaliteit van de vlottende activa en de looptijd ten opzichte van de looptijd
van de kortlopende schulden en seizoensinvloeden.
Solvabiliteit

Stichtingskapitaal
Totaal vermogen
Totaal vermogen

x 100

2014
%

2013
%

41,5

52,4

De solvabiliteitsratio's geven aan in welke mate een onderneming op langere termijn in staat moet
worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Indien het eigen vermogen
wordt uitgedrukt in een verhouding tot het gehele vermogen geldt dat de norm 30% (of meer) is.
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Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Algemeen
Universiteit van Nederland is een onafhankelijke Stichting met het doel om de beste hoogleraren van
ons land voor het eerst de mogelijkheid te bieden een miljoenenpubliek te bereiken. Hierdoor is het
niet alleen voor studenten, maar voor iedereen mogelijk om gratis onderwijs te kunnen volgen op
universitair niveau. Dat daar grote behoefte aan was, blijkt wel uit het overweldigend aantal views
per college.
Het primaire doel is dat de kennis van de beste Nederlandse hoogleraren niet verloren gaat. Tot voor
kort kon een hoogleraar alleen van betekenis zijn voor een kleine groep studenten in een afgesloten
collegezaal. Door een online-archief aan colleges op te bouwen, blijft de kennis altijd bewaard voor
komende generaties. De colleges zijn laagdrempelig en bovendien gratis zodat heel Nederland de
kans krijgt om kennis te vergaren en slimmer te worden.
Een secundair doel is een bijdrage te leveren aan het huidige onderwijs in Nederland. Doelstelling is
dat de online-video’s worden geïntegreerd in lessen op het voortgezet onderwijs of de universiteit.
Enkele scholen en universiteiten maakt al gebruik van de video’s.
Vanwege deze doelstellingen heeft de stichting een ANBI-status aangevraagd en gekregen.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Alexander Klopping, voorzitter (aangetreden per 10 oktober 2012)
Marten Blankesteijn, secretaris (aangetreden per 10 oktober 2012)
Jochem van Soest, penningmeester (aangetreden per 10 oktober 2012)
In 2014 is tweede personeelslid aangenomen. Op termijn wordt een directeur aangenomen om meer
commerciele draagkracht te creëren. Het aantal arbeidskrachten stijgt daarmee tot 3 (2,4 FTE).
Doelgroep
Stichting Universiteit van Nederland is in eerste instantie opgericht voor een jonge doelgroep en
hoopt met haar colleges een inleiding te geven en daarmee leerlingen van het voortgezet onderwijs
in de leeftijd van 14 t/m 18 jaar een goed beeld te kunnen geven van een universitaire studie. Het
aantal aanmelding voor de studie Scheikunde is verdubbeld, mede door de uitzendingen.
Daarnaast wordt getracht een veel bredere doelgroep te bereiken. Hoewel het publiek bij de college
voornamelijk uit jongeren bestaat, zijn er opvallend genoeg ook veel dertigers, veertigers en
vijftigers aanwezig. Het publiek dat online naar de colleges kijkt is nog veel gevarieerder: van laagtot hoogopgeleid en van jong tot oud en zelfs heel oud (boven de tachtig).
De stichting wil in Nederland gratis en ‘on demand’ onderwijs bieden. In Nederland wonen
ruim veertien miljoen 14-plussers. In potentie is er dus nog veel terrein te winnen.
Resultaat 2014
De voorgenomen activiteiten zijn gerealiseerd en er zijn meer video’s gemaakt dan begroot. Een
college bestaat uit vijf onderdelen van een kwartier. Op deze wijze kan er dagelijks een deel
uitgezonden worden. De verkregen subsidies en sponsorgelden zijn direct gebruikt en niet als
vermogen aangehouden. In 2014 is een negatief exploitatiesaldo van € 11.361 ontstaan, hetgeen
gedekt wordt uit het overschot uit 2013.
Omzet 2014
De omzet is met € 306.793 goed vergelijkbaar met 2013 (€315.223). De samenstelling van de omzet
is echter wel anders. De subsidies waren eenmalig verstrekt en zijn nu vervangen door
sponsorgelden. De omzet 2014 bestaat voornamelijk uit sponsorgelden van private
ondernemingen/universiteiten en verkoop van entreekaarten.
Kengetallen
De financiële positie en liquiditeit zijn goed doordat sponsorgelden en subsidies vooruit ontvangen
worden. De solvabiliteit is nog voldoende ondanks het negatieve exploitatiesaldo dat onttrokken is
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aan het stichtingkapitaal.
Risico’s en onzekerheden
De Stichting is afhankelijk van bijdragen door private ondernemingen en universiteiten. Daarnaast
bestaat een mogelijkheid om crowdfunding toe te passen, waarbij studenten geld doneren. Mede
door dit risico is de stichting zodanig flexibel ingericht dat de bedrijfskosten, met name
productiekosten, afgestemd worden op de inkomsten. Bij lagere inkomsten zullen er minder video’s
gemaakt worden. Dit houdt de kasstromen positief en de financieringsbehoefte laag.
Automatisering
De automatisering is beperkt doordat de productie volledig uitbesteed wordt.
Onderzoek en ontwikkeling
Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling worden geen activiteiten verricht
Toekomst
In de komende periode wordt de ervaring gebruikt om de kwaliteit van de colleges verder te
optimaliseren. Een onderdeel daarvan is het decor visueel aantrekkelijker maken. De beweegruimte
van de camera’s is daarbij belangrijk. Hiervoor zal een bekende televisieregisseur en decorontwerper
worden benaderd.
In 2015 zullen er vervolggesprekken worden gevoerd met de NTR over het uitzenden van de colleges
op de publieke tv-zender. Hierdoor zal een nieuwe kijkersgroep kennismaken met de stichting.
Om inhoudelijk de diepte in te gaan en aantrekkelijke te blijven bij de huidige doelgroep bestaat het
plan om de hoogleraren nogmaals uit te nodigen. Hierbij is het van belang dat het geen herhaling
van het vorig college wordt en het niveau voor een groot publiek te volgen blijft.
Voor investeringen wordt een terughoudend beleid gevoerd.
De verwachting bestaat dat de omzet zal stijgen door een goed commercieel plan en
marketingstrategie. De kijkcijfers zullen positief bijdragen aan de bereidheid van private
ondernemingen om sponsor te worden. Meer bekendheid zal ook de bezetting tijdens de colleges
verhogen, waardoor er meer tickets verkocht worden.
Alexander Klopping
Voorzitter
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Balans per 31 december 2014
€

ACTIVA

2014
€

€

2013
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

1

5.686

4.312

Vorderingen

2

70.627

124.225

Liquide middelen

3

93.173

27.303

169.486

155.840

Vlottende activa

5 van 18

Stichting Universiteit van Nederland, Utrecht

€

PASSIVA
Stichtingskapitaal

€

2013
€

4

Stichtingskapitaal
Exploitatiesaldo

Kortlopende schulden

2014
€

81.641
-11.361

711
80.930
70.280

81.641

99.206

74.199

169.486

155.840

5
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Staat van baten en lasten over 2014

€
Baten

6

Personeelskosten
Afschrijving materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

7
8
9
10
11
12
13

2014
€

€

306.793
69.285
1.200
2.079
42.615
194.613
1.848
67
7.274

2013
€
315.223

18.815
392
943
24.040
181.700
1.020
32
10.007

Som der bedrijfslasten

318.981

236.949

Bedrijfsresultaat

-12.188

78.274

827

2.656

-11.361

80.930

Financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo

14

7 van 18

Stichting Universiteit van Nederland, Utrecht

Kasstroomoverzicht over 2014

€

2014
€

€

2013
€

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Verandering in werkkapitaal
Debiteuren
Overige vorderingen
Kortlopende schulden (exclusief banken)

-12.188

78.274

1.200

392

4.968
48.630
25.007

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Kasstroom uit operationele
activiteiten

-61.018
-63.207
-127.633
78.605

-251.858

67.617

-173.192

827

2.656

68.444

-170.536

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-2.413
-161

-4.704

-2.574

-4.704

65.870

-175.240

27.303
65.870
93.173

202.543
-175.240
27.303

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar
Stand per eind boekjaar
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Begroting
In de staat van baten en lasten zijn geen begrotingscijfers opgenomen, omdat de functie die aan de
begroting wordt toegekend het niet zinvol maakt.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Universiteit van Nederland, gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk
uit het produceren en ter beschikking stellen van colleges op internet en de verkoop van tickets aan
publiek. Het doel van de stichting is het behouden, delen en promoten van kennis van
wetenschappers en docenten.
Richtlijnen voor jaarverslaggeving
Bij het opmaken van dit rapport zijn de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine
organisaties-zonder-winststreven gevolgd. Deze Richtlijnen zijn integraal toegepast.
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel
9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in €.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een verwachte looptijd
van maximaal één jaar.
Overlopende activa
De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
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.
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Baten
Ter realisatie van de doelstellingen van Stichting Universiteit van Nederland worden van diverse
instanties subsidies ontvangen. Daarnaast worden sponsorgelden van private ondernemingen
ontvangen. Buiten deze bedragen worden er gelden uit ticketverkoop gegenereerd.
Afschrijvingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Som der financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde
interest.
Belastingen
De Stichting is, onder voorwaarden, vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
Grondslagen voor het overzicht van kasstromen
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De
effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden
geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet
in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het
financiële leasecontract wordt 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.
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Toelichting op de balans
Vaste activa

1 Materiële vaste activa
Inventaris

31-12-2014
€

31-12-2013
€

5.686

4.312

Materiële vaste activa
Inventaris
€
Stand per 1 januari 2014
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

4.704
-392

Boekwaarde per 1 januari 2014

4.312

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen cumulatieve
afschrijvingen

2.413
-1.200
161

Saldo mutaties
Stand per 31 december 2014
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.374
7.117
-1.431

Boekwaarde per
31 december 2014

5.686

Afschrijvingspercentages

20

Afschrijving geschiedt als een vast percentage van de aanschafwaarde. Met een restwaarde wordt
geen rekening gehouden.
Vlottende activa

2 Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Handelsdebiteuren
Saldo volgens openstaande postenlijst per ultimo boekjaar

31-12-2014
€

31-12-2013
€

56.050
14.577

61.018
63.207

70.627

124.225

56.050

61.018

Een afwaardering voor mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk
geacht.
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31-12-2014
€

31-12-2013
€

9.327
5.250

3.676
22.031
37.500

14.577

63.207

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

9.327

3.676

Overige rekening-courant
Rekening-courant Digitale Kiosk B.V.

5.250

22.031

Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige rekening-courant
Overige vorderingen

Over de rekening-courant Digitale Kiosk B.V. wordt geen rente
berekend omdat de vordering een kortlopend karakter heeft. Begin
2015 is het bedrag volledig terugbetaald.
Overige vorderingen
Te ontvangen subsidies

37.500

3 Liquide middelen
ING Bank N.V.
Moneyou

92.468
705

3.390
23.913

93.173

27.303
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4 Stichtingskapitaal
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Stichtingska- Exploitatiesal
pitaal
do
€
€
Stand per 1 januari 2014
Mutatie uit resultaatverdeling
Resultaat boekjaar
Uit resultaatverdeling

711
80.930

Stand per 31 december 2014

81.641

Totaal
€

80.930
-80.930
-11.361

81.641
-80.930
-11.361
80.930

-11.361

70.280

31-12-2014
€

31-12-2013
€

1.377
4.225
93.604

3.705
70.494

99.206

74.199

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

1.377

3.705

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

4.225

5 Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva
Rekening-courant A.P. Klopping
Reservering vakantiegeld
Reservering accountantskosten
Vooruitontvangen subsidie en sponsoring
Overige overlopende passiva

25.000
3.102
4.002
61.500
93.604

1.206
8.902
55.000
5.386
70.494

Over de rekening-courant A.P. Klopping wordt vooralsnog geen rente
berekend.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

6 Baten
Entreegelden
Ontvangen subsidies
Ontvangen sponsoringen

2014
€

2013
€

33.611
273.182

31.973
193.250
90.000

306.793

315.223

58.796
10.489

16.220
2.595

69.285

18.815

2014

2013

2

1

2014
€

2013
€

1.602
477

895
48

2.079

943

42.615

24.037
3

42.615

24.040

167.561
40.556
2.973
1.281
-17.758

119.545
35.677
2.958
3.201
20.319

194.613

181.700

1.848

1.020

7
60

12
20

67

32

7 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten

Gemiddeld aantal werknemers
Medewerkers

8 Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding
Reis- en verblijfkosten

9 Huisvestingskosten
Betaalde huur locatie
Schoonmaakkosten

10 Exploitatiekosten
Productiekosten
Decorkosten
Kosten kaartverkoop en verstrekking drank
Kleine aanschaf inventaris
Omzetbelasting niet in aftrek

11 Verkoopkosten
Representatiekosten
12 Kantoorkosten
Porti
Telefoon
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13 Algemene kosten
Abonnementen en contributies
Assurantiepremie
Accountantskosten, andere niet-controlediensten
Overige algemene kosten

2014
€

2013
€

6.738
536

1.290
30
7.677
1.010

7.274

10.007

827

2.656

827

2.656

14 Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Ontvangen rente bank
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Overige gegevens
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming
In de statuten van de Stichting is geen bepaling opgenomen betreffende de bestemming van het
behaalde resultaat in een boekjaar.
Resultaatverwerking
Het bestuur van de vennootschap stelt voor het exploitatiesaldo de volgende bestemming te geven:
Het exploitatiesaldo over 2014 ad €11.361 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op het
stichtingskapitaal.
Dit voorstel is nog niet verwerkt in de jaarrekening.
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Aan het bestuur van
Stichting Universiteit van Nederland
Croeselaan 6
3521 CA Utrecht

Utrecht, 29 mei 2015

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Universiteit van Nederland
te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat
van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Stichting Universiteit van Nederland per 31 december 2014 en van het resultaat
over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Stichting Universiteit van Nederland, Utrecht

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn
gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen
beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot
en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid
4 BW.
Utrecht, 29 mei 2015
Flantua accountants en adviseurs

P.A. Lettinga
Accountant-Administratieconsulent
Ter voorkoming van fraude met handtekeningen is dit digitale exemplaar van de jaarstukken en de
verklaring niet getekend. Een getekend exemplaar ligt ten kantore van de vennootschap ter inzage.
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