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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Commodity Discovery Management B.V
ZandvoortewvegTT
2111 GTAerdenhout

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

í OPDRAGHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 899.068 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen
van € 97.385, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 23 van dit rapport.
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2 FINANCIËLE POSITIE

Teranalyse van de Íinanciële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balans:

31-12-2017 31-12-2016 Verschil

€ oÁ € o/o €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

PASSIVA

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

221.284 24,4 329.658 33,7 -108.374

21.284
200.000

2,4
22,0

17.158
312.500

1,8
3í,9

4j26
-112.500

411.762
48.617

217.405

45,8
5,4

24,2

301.027
55.382

291.681

30,8
5,7

29,8

110.735
-6.765

-74.276

677.784 75,4 648.090 66,3 29.694

899.068 99,8 977.748 100,0 -78.680

824.841 91,7 727.457 74,4

29.988

44.239

í67.869

82.422

97.384

-137.881

-38.183

3,3

4,9

17,2

8,4

74.227 8,2 250.291 25,6 -176.064

899.068 100,0 977.748 100,0 -78.680
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Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen

Waarvan vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa
Financièle vaste activa

Werkkapitaal

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal

31-12-2017 31-12-2016

€ €

824.841 727.457

21.284
200.000

17.158
312.500

221.284 329.658

603.557 397.799

411.762
48.617

217.405

301.027
55.382

291.681

677.784

74.227

648.090

250.291

603.557 397.799

-4-
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3 FISCALE POSITIE

3.1 Berekening belastbaarbedrag20lT

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2017 is als volgt berekend

Resultaat voor belastingen

Fiscale verschillen:

Niet aftrekbare kosten
lnvesteringsaftrek

Belastbaar bedrag 2017

Berekening ven nootschapsbelasting

De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt

2O,O% over€ 123.810

2017

€

122.147

4.500
-2.833

1.667

123.814

2017

€

24.762

-5-
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FINANCIEEL VERSLAG

-6-
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1 BESTUURSVERSLAG

1.1 Doelstelling van de B.V.

Commodity Discovery Management B.V. is de beheerder van Commodity Discovery Fund. Dit Fonds is een
fiscaal transparant fonds voor gemene rekening krachtens Nederlands recht. Het Fonds kwalificeert als een
ICBE. Als gevolg hiervan is het beleggingsbeleid van het Fonds aan bepaalde restricties gebonden. Op dit
moment worden de Participaties uitsluitend in Nederland aangeboden. Het is de intentie van de Beheerder om
op termijn tevens Participaties aan te bieden in België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal.

De Bewaarder, Stichting Bewaarder Commodity Discovery Fund,is juridisch eigenaar van het Fondsvermogen,
ten titel van beheer voor de Participanten.

1.2 Fondsdoelstellingen

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om vermogensgroei te bereiken door middel van beleggingen in
een grote verscheidenheid aan financiële instrumenten en door het gebruik van verschillende soorten
beleggingstechnieken. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in aan de beurzen van de TMX Group Genoteerde
Bedrijven, welke zich bezighouden met de exploratie en ontdekking van grondstoffen.

1.3 Vergunning

Op grond van nieuwe regelgeving moest de oorspronkelijke vergunning van de beheerder, Commodity
Discovery Management B.V., uiterlijk op 22 juli 2014 zijn omgezet in een vergunning tot beheer van ofuvel een
"AlF" (Alternative lnvestment Fund) ofiruel een 'ICBE'(lnstelling voor Collectieve Belegging in Effecten).
Commodity Discovery Management B.V. heeft voor deze laatste vorm (ICBE) gekozen. Het voordeel van de
kwalificatie van Commodity Discovery Fund als ICBE is dat de Participaties in Commodity Discovery Fund
relatief eenvoudig kunnen worden aangeboden in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een staat die
partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Kenmerkend voor de ICBE zijn
ook een grotere nadruk in de regelgeving op risicobeheersing, onder meer door middel van
beleggingsrestricties en een strengere toets (door De Nederlandsche Bank) van de financiële integriteit van de
directe en indirecte aandeelhouders van de beheerder, Commodity Discovery Management B.V.

1.4 Financieel

De belangrijkste bron van inkomsten van de onderneming is afkomstig van de management en performance
fee's, die samenhangen met het beheer van het Commodity Discovery Fund. De netto-omzet daalde in 2017
sterk, van EUR 1.474.049 in 2016 naar EUR 962.545. Uit deze omzet worden vrijwel alle kosten van het
runnen van het fonds, zoals salarissen, huur, research etc. betaald. De totale kosten bleven vrijwel gelijk op
848.216. Ondanks de daling van de omzet kwam het resultaat na belastingen uit op EUR 97.385. Het eigen
vermogen steeg hierdoor van EUR 727.457 naar EUR 824.841, waarmee er ruimte is voor een
dividenduitkering.

1.5 Personeel en organisatie

Er zijn geen wijzigingen op aandeelhoudersniveau geweest in 2017. Ook op het personele vlak is de situatie
hetzelfde gebleven, met een totaal van 5 personen in loondienst. Ook in 2017 hebben de twee niet
directieleden een variabele component toegevoegd gekregen aan hun salariëring.

í.6 Risicoparagraaf

Het Fonds investeert in sectoren die gekenmerkt worden door grote schommelingen, als gevolg waarvan de
rendementen voor Participanten op korte termijn erg onzeker zijn. De netto vermogenswaarde van het Fonds
en van de Participaties kan in de loop van een jaar behoorlijk fluctueren. ln hoeverre een individuele Participant
winst of verlies maakt hangt daarom mede af van het moment van in- en uitschrijving op Participaties. Het
koersverloop van het fonds sinds de start in 2008 bevestigt dit'high-risk, high-reward' karakter.

-6-
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1.7 Vooruitzichten

We zijn in 2017 doorgegaan met onze strategie om tegen zo laag mogelijke investeringen posities in bedrijven,
werkend aan de meest omvangrijke ontdekking van metalen en mineralen.Deze bedrijven bouwen in korte tijd
grote hoeveelheden aan reserves van grondstoffen op. Deze omstandigheden, gekoppeld aan de extreem lage
waarderingen op dit moment, leveren een zeer vruchtbare bodem voor toekomstige rendementen.

Aerdenhout, 19 maart 2018

De heer W.P. Middelkoop De heer T.R. van der Hout
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í BALANS PER 3í DECEMBER2O1T
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTEACTIVA

31 december2OlT 31 december2016

Materiële vaste activa

lnventaris

Financiële vaste activa

Vordering op aandeelhouders
Overige vorderingen

VLOTTENDEACTIVA

Vorderingen

Vorderingen op aandeelhouders
Overige vorderingen en overlopende
activa

Effecten

Liquide middelen

(21

(í)

(3)

€

200.000

€

21.284

200.000

411.762

48.617

217.405

€

200.000
112.500

€

17158

312.500

301.027

55.382

291.681

35.123

376.639

33.024

268.003

(4)

(5)

899.068 977.748



31 december2017 31 december2016

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal
Agio
Wettelijke reserves
Overige reserves

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

(6)

cr)

€

18.000
87.000

200.000
519.841

€

824.841

74.227

€

18.000
87.000

200.000
422.457

€

727.457

250.291

977.748

29.988

44.239

167.869

82.422

-9-
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2 WINST.EN.VERLIESREKENINGOVER2OlT

2017 2016

Netto-omzet

Kosten

Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen
Belastingen

Resultaat na belastingen

€

488.788
5.990

353.438

€

962.545

€

462.179
9.533

371.328

€

1.474.049

962.545

848.2',16

1.474.045

843.040

(8)
(e)

(10)

(1 1)

114.329

7.818

631.009

33.085

122.147
-24.762

664.094
-156.302

97.385 507.792

-10-
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3 GRONDSLAGENVOORWAARDERINGEN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Commodity Discovery Management B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan met
name uit beheer- en financieringsactiviteiten.

De vennootschap beschikt met ingang van 21 juli 2014 over een vergunning van de Autoriteit
financiële Markten als bedoeld ln artikel 2:69b eerste lid sub a van de Wet op het Financieel
Toezicht.

Vestigingsadres

Commodity Discovery Management B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 34302667) is feitelijk gevestigd op
Zandvoorterweg 7 7 le Aerden hout.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalíngen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zt1 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.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2016 en betreffen de cijfers over een heel boekjaar

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reèle waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,
welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

-11-
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Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten

Effecten worden, na eerste veruverking, gewaardeerd tegen actuele waarde. Waardeveranderingen worden
rechtstreeks i n de winst-en-verl iesreken in g veruverkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste veniverking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste veruverking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESTJLTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de lnkomsten afkomstig van de management- en
performance fee's, die samenhangen met het beheer van het Commodity Discovery Fund

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrrjvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de
jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing)
slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

-12-
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 3í DECEMBER 2Oí7

ACTIVA

VASTEACTIVA

í. Materiële vaste activa

Boekraarde per I januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties
lnvesteringen
Desinvesteringen
Afschrijvi ng desi nvesteri n gen
Afschrijvingen

Boekuaarde per 31 december 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december 2017

Af sch r ijv i ng spe rce nt ag e s

lnventaris

2. Financiële vaste activa

Stand per 1 januari 2017
Mutatie

Stand per 31 december 2017

lnventaris

€

96.039
-78.881

17.158

10.116
-27.815
27.815
-5.990

4j26

78.340
-57.056

21.284

%

20

Vordering
op aandeel-

houders

200.000

€

-13-
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Over deze vordering wordt 4o/o rente op jaarbasis berekend. De heer W.P. Middelkoop staat garant voor deze
lening.

Overige vorderingen

Garantiekapitaal 112.500

Deze vordering is garantiekapitaal dat voor de toezichthouder AFM en DNB bij de bewaarder
aanwezig moet zijn. Door het overgaan naar een ander bewaarfonds komt de vordering in 2018 weer vrij.
Over deze vordering wordt geen rente berekend.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Vordering op aandeelhouders

Lening Momi B.V.

Overige vorderingen

Te vorderen rente lening Momi B.V.
Te ontvangen management fee
Vorderingen op Commodity Discovery Fund
Garantiekapitaal

Overlopende activa

Nog te ontvangen rente
Vooruitbetaalde contributies en abonnementen
Automatisering
Vooruitbetaalde kosten
Waarborgsommen

4. Effecten

Commodity Discovery Fund

31-12-2017 31-12-2016

€ €

200.000 200.000

33.024

Vorderingen op aandeelhouders

Vordering op Momi B.V. 35.123

Overdeze vorderingen werd in 2017 30Á rente berekend (2016: idem). Erzijn geen zekerheden gesteld

228.761

112.500

8.000
215.501

9.233

341.261 232.734

24
2.830
3.1 06

29.040
378

288
6.636
3.767

24.200
378

35.378 35.269

-14-
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5. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.
ABN AMRO Bank N.V., spaarrekening

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

31-12-2017 31-12-2016

€ €

42.358
175.047

1.194
290.487

217.405 291.681

-15-
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PASSIVA

6, EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal

Geplaatst en volgestort zijn í 8.000 gewone aandelen nominaal € 1,00

Agio

Stand per 1 januari

Stand per 31 december

Dit betreft het bedrag dat boven de nominale waarde is gestort op de aandelen bij de
oprichting van de vennootschap.

Wettelijke reserves

Reserue leningen ter financiering van de inkoop van eigen
aandelen

Stand per 1 januari

Stand per31 december

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resu ltaatbestem ming boekjaar
Betaalbaar gesteld dividend

Stand per 31 december

7. KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Ven nootschapsbelasting
Loonheffing

31-12-2017 31-12-2016

€ €

í8.000 18.000

2017 2016

€ €

87.000 87.000

87.000 87.000

200.000 200.000

200.000 200.000

422.456
97.385

714.665
507.792

-800.000

519.841 422.457

31-12-2017 31-12-2016

€ €

13.280
16.708

138.836
29.033

-16-

29.988 167.869
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Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld
Accountants- en advieskosten
Nog te betalen bonus personeel
Nog te betalen kosten

31-12-2017 31-12-2016

€ €

18.561
10.154
8.800
6.724

13.435
10.857
44.000
14.130

44.239 82.422

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Door vennootschap is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met 31 juli2019 terzake van
huur van een bedrijfsruimte (€ 47.000 per jaar).

-17-
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5 TOELICHTINGOPDEWINST.EN.VERLIESREKENINGOVER2OlT

8. Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

Ove ri g e p e rso n e e I sko ste n

lnhuur derden
Reiskostenvergoed in gen
Onkostenvergoedin g autokosten
Overige personeelskosten

í 0. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

2017 2016

€

422.159
36.769
29.860

€

414.894
37.689

9.596

488.788 462.179

1.740
7.318

18.870
1.932

6.332

3.264

29.860 9.596

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2017 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2016:
5).

2017 2016

Onderverdeeld naar:

Directie
Direct uitvoerend

5

9. Afschrijvingen

2017 2016

€ €

Afsch rijv i nge n m ate rië le v aste activ a

lnventaris 5.990 9.533

5.990 9.533

3
2

3
2

5

63.021
53.382

153.643
83.392

63.155
37.823
80.957

189.393

-18-

353.438 371.328
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2017 2016

€€

Huisvestingskosten

Huur pand en vergaderruimte
Energiekosten
Onderhoud onroerende zaak
On roerendezaakbelastin g
Schoonmaakkosten
Bewakingskosten
Kleine aanschaffingen

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
Telefoon
Porti
lnternet
Automatiseringskosten
Website

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten
Verteerkosten
Presentaties en jaarvergaderin gen
Webinar

Algemene kosten

Accountantskosten
Advieskosten
Juridische kosten
Notariskosten
Contributies en abonnementen
Drukwerk

í í. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en
van effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten

47.086
3.081
6j28

714
5.335

377
300

46.685
4.188
5.277

775
5.036

321
873

63.021

3.561
15.243

1.062

24.078
9.438

63.1 55

3.679
8.840

198
2.565

21.452
1.089

53.382 37.823

13.706
10.751
91.578

6.077
12.171
19.360

6.181
5.472

47.991
8.874

12.439

153.643 80.957

24.451
10.035

47.653
1.253

17.461
22.083
90.826
19.363
36.552

3.108

83.392 189.393

9.340 í 1.509

22.399
-823

-765
-757

-19-
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2017 2016

€ €

Re nte baten e n soortgel ijke o pbre ngste n

Bankrente en baten
Rente Bergshoeff Options B.V.
Rente lening Momi B.V.
Rente rc MomiB.V.

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en
van effecten

Koersresultaten effecten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankrente en kosten

299

8.000
1.041

2.165
339

8.000
1.005

9.340 11.509

-765 22.399

-757 -823

-20 -
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6 OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 20í7

De directie stelt voor om de winst over 2017 in 2018 als volgt te verwerken

Resultaat na belastingen

Toevoeging aan de overige reserves

Ondertekening van de jaarrekening

Aerdenhout, 19 maart 2018

De heer W.P. Middelkoop De heer T.R. van der Hout

97.385

97.385
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Gommodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

OVERIGE GEGEVENS

í Statutaireregelingwinstbestemming

Volgens artikel 18 van de statuten staat de winst ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering.
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2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
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Paasheuvelweg 16, 1105 BH Amsterdam
P.O. Box 22866,1100 DJ Amsterdam
Tel. +3t 19;26 56 46 000
www crowehorwathfoederer. nl
amsterdam@crowefoederer. nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de aandeelhouders van Commodity Discovery Management B.V

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Commodity Discovery Management B.V. te
Aerdenhout gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Commodity Discovery Management B.V. op
3í december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de
Wet op het financieel toezicht.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de winst-en-verliesrekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

andere toelichtingen.

De basÍs voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Commodity Discovery Management B.V. zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wijvoldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VG BA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Verklaring over de in het jaaruerslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:

. het bestuursverslag;
o de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wijvan mening dat de andere informatie:
o m€t de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
. alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht is

vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Cíowe Hoilath FoodoÍeÍ B.V.
chambet of commerce nr. 17034844 | IBAN: NL22 1NGB 0683148702 | Btc: INGBNL2A I VAT nr. NLOO15.,4.54O.B11
The general tems and conditions that are applicablê to saruices prcvided by Crowe Howath Foêderer B.v. have been registered at the Chamber of commerce underthe number
17034844. Ofltces: Amsterdam, Eindhovan Grcningen, Bladet, Lelystad, Oostzaan, Roemond, l^don
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Met onze werkzaamheden hebben wijvoldaan aan de vereisten in Titel g Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel
toezicht.

Verantwoordelijkheden van de directie voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met de Wet op het financieel toezicht. ln dit kader is de
directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de
directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuileitsveronderstelling, tenzij de directie het
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continurleit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afia/jkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

r het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bijfraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;

o het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit;
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het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuileitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming
haar bedrijfsactiviteiten in continuiïeit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wijverplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wijonze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuiïeit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de directie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomén, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 19 maart 2018

Crowe Honnrath Foederer B.V

Origineel getekend door drs. F. de Rooij RA
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