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Aan het bestuur van
Divagroup B.V.
tt. Vasumweg 156
1019 BR Amsterdam

Geacht bestuur,

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

1 OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de
enkelvoudige balans met tellingen van € 5.646.451 , de geconsolideerde balans met tellingen van €. 12.659.423
en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen
van € 673.254, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Divagroup B.V. te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017
en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting.
ln deze toelichting is onder andere een ovezicht van de gehanteerde grondslagen voor Íinanciële
verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied
van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Divagroup B.V.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
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3 RESULTAAT

Netto-omzet

Kosten

Kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Autokosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Bijzondere lasten
Bijzondere baten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen

Belastingen

Resultaat na belastingen

2017 2016 Verschil

€ otto € oÁ €

4.994.437 100,0 4.803.751 100,0 190.686

2.788.496
829.334
136.506
63.930

282.339
55.366
47.905
75.238

138.126
91.0í0

-678.247

1,0
1,4
2,8
1,8

-13,6

2.640.628
687.761
147.431
56.289

236.664
32.821
50.051
65.1 92

105.227
75.000

147.868
141.573
-10.925

7.641
45.675
22.545
-2.146
10.046
32.899
16.010

-678.247

55,8
16,6
2,7
1,3
5,7
1,1

55,0
14,3

3,1
1,2
4,9
0,7
í,0
1,3
2,2
1,6

3.830.003 76,6 4.097.064 85,3 -267.061

1.164.434

-327.292

706.687

-302.052

457.747

-25.240

23,4

-6,6

14,7

-6,3

837.142

-163.888

16,8

-3,3

404.635

-129.795

432.507

-34.093

8,4

-2,7

673.254 13,5 274.840 5,7 398.414

-3-
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Divagroup B.V. te Amsterdam

4 FtNANctËle PostnE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
geconsolideerde balansen:

31-12-2017 31-12-2016 Verschil

€ otfo € otto €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA

Eigen vermogen

Aandeel van derden in het
groepsvermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

0,4
7,0
2,3

0,4
3,7
1,3

11.432.326 90,3 93,2
1,4

11.432.326 90,3 11.955.483 94,6 -523.157

11.770.451
185.032

-338.125
-185.032

48.759
889.766
288.572

44.554
463.409
167.766

4.205
426.357
120.806

1.227.097 9,7 675.729 5,4 551.368

12.659.423 100,0 12.631.212 100,0 28.211

3.749.438 29,7 3.219.184 25,5 530.254

4.500
889.070

5.708.954
2.307.461

939.465
6.291.452
2.181.111

4.500
-50.395

-582.498
126.350

7,0
45,1
18,2

7,4
49,8
17,3

12.659.423 100,0 12.631.212 100,0

4
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Uit de geconsolideerde balans is de volgende financieringsstructuur aÍ te leiden:

31-12-2017

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen
Aandeel van derden in het
groepsvermogen
Voozieningen
Langlopende schulden

3.749.438

4.500
889.070

5.708.954

10.351 .962

31-12-2016

11.432.326

€

3.219j84

939.465
6.29't.452

€

í0.450.101

11.955.483

11.770.451
185.032

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vastgelegd op lange termijn,
gefinancierd met middelen op korte
termijn

Dit bedrag is als volgt aangewend

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden

Werkkapitaal

11.432.326

-í.080.364

1.227.097

2.307.461

-1.080.364

-1.505.382

48.759
889.766
288.572

44.554
463.409
167.766

675.729

2.181.111

-1.505.382

E
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5 FISCALE POSITIE

5.í Fiscale eenheid

Divagroup B.V. vormt samen met dochtermaatschappijen Ocean Diva 8.V., Holland Floating Group B.V. en
S.P.J. Scheepsbouw B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

ln onderstaande berekening zijn de resultaten van vennootschappen die buiten de fiscale eenheid vallen
gecorrigeerd. De vennootschappen die buiten de fiscale eenheid vallen, maar wel in de consolidatie zijn
meegenomen zijn Futura Registergoederen 8.V., Ocean Diva GmbH en Ocean Diva London Shipping B.V.

5.2 Berekening belastbaar bedrag 20í7

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

€

Resultaat voor belastingen
Aandeel in het resultaat van deelnemingen niet in fiscale eenheid

837.142
-489.501

Waarde ri ng sve rsch i lle n :

Fiscaal lagere afschrijving activa

Fiscale verschillen:

Niet aftrekbare kosten
lnvesteringsaftrek

Fiscaal resultaat 2017
Compensabele verliezen

Belastbaar bedrag 20í7

347.641

16.667

3.879
-3.943

-64

364.244
-364.244

-6-
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5.3 Te verrekenen verliezen

Per 31 december 2017 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen€ 122.460.
De verliezen kunnen binnen een termijn van negen jaar worden verrekend met toekomstige winsten.
Voor deze compensabele verliezen is een latente belastingvordering opgenomen die is gewaardeerd tegen het
nom inale belastingtarieÍ van 20,0o/o.

5.3.1 Compensabele verliezen

Compensabele
aanspraakper Compensatie
1 januari 2017 in 2017

Compensabele
aanspraak per
31 december

2017

€

120.627
283.438

82.639

€

-120.627
-243.617 39.821

82.639

€

2010
2011
2012

486.704 -364.244 122.460

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid

Amsterdam, 27 maart2018

Crowe Horwath Foederer B.V

Origineel getekend door S.Y. de Wolf AA

7
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Divagroup B.V. te Amsterdam

í GECONSOLIDEERDE BALANS PER3í DECEMBER2Oí7
(na resultaatbestemm ing)

31 december2OlT

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Motorschepen
Machines en installaties
lnventaris
Vervoermiddelen

(1)

31 december2O16

11.248.028
143.314
29.889
í 1.095

€

í 1.500.000
209.101
41.933
19.417

€

11.770.451

185.032

44.554

463.409

167.766

Financiële vaste activa

Latente belastin gvorderin gen

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Grond- en hulpstoffen
Gereed product en handelsgoederen

Vorderingen

Handelsdebiteuren
Vorderingen op overige participanten
Vordering op aandeelhouder
Omzetbelasting
Latente belastingvorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

(2)

11.s00
37.259

11.432.326

48.759

889.766

288.572

5.510
39.044

461.305
4.500

71.384
97.775
24.492

230.310

178.035

52.918
73.139

159.317

Samenstellingsverklarin g afgegeven

12.659.423 12.631.212



31 december 2O17 31 december 2016

€€€€

PASSIVA

GROEPSVERMOGEN

Aandeel van rechtspersoon in het
groepsvermogen
Aandeel van derden in het
groepsvermogen

(3)

VOORZIENINGEN

Latente belastingverplichtingen

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan aandeelhouders
Overige schulden

KORTLOPENDESCHULDEN @

Schulden aan kredietinstellingen
Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Vennootschapsbelasti ng
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

3.749.438

4.500

3.219.184

5.547.859
161.095

3.753.938

889.070

5.708.954

2.307.461

6.015.199
266.472

9.781

3.219.184

939.465

6.291.452

2.181.111

467.339

760.360
9.743

18.979

1.051.040

316.663

372.019

559.410

15.467

917.552

Samenstellingsverklaring afgegeven -9-

't2.659.423 12.631.212
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2 GECONSOLIDEERDEWINST.EN.VERLIESREKENINGOVER2OlT

2017

€ €

Netto-omzet (5)

Kosten

Kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten (6)

Personeelskosten Q)

Afschrijvingen (8)

Huisvestingskosten (e)

Exploitatiekosten (10)

Kantoorkosten (í 1)

Autokosten (2)
Verkoopkosten (13)

Algemene kosten (14)

Bijzondere lasten (15)

Bijzondere baten (16)

4.994.437

2016

2.788.496
829.334
136.506
63.930

282.339
55.366
47.905
75.238

138.126
91.010

-678.247

2.640.628
687.761
147.431
56.289

236.664
32.821
50.051
65.1 92

105.227
75.000

€

4.803.751

4.097.064

€

3.830.003

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen
Belastingen

Resultaat na belastingen

1.164.434

-327.292

706.687

-302.052(171

(18)
837j42

-163.888
404.635

-129.795

673.254 274.840

Samenstellingsverklaring afgegeven -10-
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3 GEGONSOLIDEERDE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Divagroup B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 33267247), statutair gevestigd te
Amsterdam aan het adres tt. Vasumweg 156, bestaan voornamelijk uit:
- Binnenvaart (sleep- en duwvaart);
- Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel n.e.g.;
- Eventcatering.
- de exploitatie van een jachthavencomplex met complete horecafaciliteiten;
- het verrichten van horecawerkzaamheden aan boord van schepen, het creëren, in stand houden en

exploiteren van hotelkamers en gelijksoortige accommodaties en het verlenen van restaurant- en
barfaciliteiten,

- het verzorgen van de boekhoudingen en de bemiddeling voor, en de exploitatie van partyschepen,
nautische evenementen en catering aan boord van zowel eigen als inleenschepen, alsmede voor
wallocaties;

- het exploiteren van schepen, roerende zaken en registergoederen;
- het bouwen, verbouwen, afbouwen, restaureren en repareren van boten en schepen;
- de gelegenheid geven aan derden om zich zelfstandig (bedrijfsmatig) bezig te houden met de bouw,
verbouw, afbouw en restauratie van schepen en boten;

- het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het adviseren en het voeren van administraties van,
het samenwerken met en het voeren van het beheer en bestuur over andere deelnemingen, in welke
rechtsvorm dan ook, in het bijzonder (maar niet daartoe beperkt) het aangaan van
samenwerkingsverbanden met andere vennootschappen, ondernemingen en personen ter exploitatie van
het Ocean Diva-concept al dan niet middels uitgifte van het gedachtegoed in Íranchiseverband;

- het exploiteren van licenties van octrooirechten, patenten en andere vormen van intellectueel eigendom
(al dan niet formeel vormgegeven) en het innen van royalty's;

- het promoten en testen van producten en concepten, die vallen onder de werking van de hiervoor
vermelde intellectuele eigendomsrechten of aanverwant gedachtegoed,

- het voeren van het behorende management en het verrichten van overige benodigde handelingen op
commercieel, financieel en industrieel gebied;

- het beleggen in, bezitten, huren en verhuren, verkrijgen en vervreemden en het beheren en
administreren, (doen) stichten en exploiteren van registergoederen, roerende zaken, effecten en alle
overige vermogensbestanddelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Vestigingsadres

Divagroup B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 33267247) is feitelijk gevestigd op tt. Vasumweg 156 te
Amsterdam.

Samenstellingsverklaring afgegeven -11-



Divagroup B.V. te Amsterdam

Consolidatie

ln de jaarrekening van Divagroup B.V. zijn de financiële gegevens geconsolideerd van Divagroup B.V. en de
volgende groepsmaatschappijen:

Naam, statutaire zetel en aandeel in het geplaatste kapitaal

Ocean Diva B.V., Amsterdam, 100%
Holland Floating Groep 8.V., Amsterdam, 100%
Futura Registergoederen B.V., Amsterdam, 100%
Ocean Diva London Shipping 8.V., Amsterdam, 55%

I ndirect geconsolideerde maatschappijen

Naam, statutaire zetel en aandeel in het geplaatste kapitaal

S.P.J. Scheepsbouw B.V., Amsterdam, 100%
Ocean Diva Deutschland GmbH, Drlsseldorf, 100%

Grondslagen voor de consolidatie

ln de geconsolideerde jaarrekening van Divagroup B.V. zijn de financiële gegevens veruverkt van de tot de
groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan
worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is
opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Divagroup B.V

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen 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 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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende parag rafen.

Samenstellingsverklaring afgegeven -12-
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Gonti n uiïe itsveronderstel I i n g

Het werkkapitaal van de onderneming is ultimo 2017 negatief. De continulïeit van de onderneming hangt af
van de bereidheid van financiers om de bestaande financieringen te continueren, danwel van de bereidheid
van externe financiers om nieuwe financieringen te verstrekken. Aangezien Divagroup B.V. op 22februari
2018 een obligatielening voor € 1.181.000 heeft uitgegeven, is de venirrachting dat Divagroup B.V. in staat is
om aan haar kortlopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Verder is de verwachting van de directie
dat de komende jaren positieve resultaten zullen worden gerealiseerd en dat hierdoor het werkkapitaal zal
verbeteren alsmede dat de onderneming aan de solvabiliteitseisen van de kredietverstrekkers zal blijven
voldoen. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continurteit van de vennootschap.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Divagroup B.V. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. lndien het voor het geven
van het in artikel 2:362lid 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.

Samenstellingsverklaring afgegeven -13-
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Motorschepen
De motorschepen Ocean Diva Original en Ocean Diva Futura worden gewaardeerd op actuele kostprijs. De
actuele kostprijs bestaat uit de actuele inkoopprijs van het actief in nieuwe staat, verminderd met afschrijvingen
bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een restwaarde. De aÍschrijvingen
bedragen een vast percentage van de actuele inkoopprijs.

Andere vaste bedrijfsm iddelen
De andere vaste bedrijfsmiddelen 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.

De andere vaste bedrijfsmiddelen waarvan de vennootschap krachtens een financiële leaseovereenkomst de
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende
verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt
gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijke
geachte voorzieningen.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

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.

Aandeel van derden in het groepsvermogen

Het aandeel van derden in het groepsvermogen betreft het minderheidsbelang van derden in het eigen
vermogen van geconsolideerde maatschappijen. Het aandeel van derden in het resultaat van geconsolideerde
maatschappijen wordt in de winst-en-verliesrekening in mindering gebracht op het groepsresultaat.

Voorzieningen

Late nte be I a sti n gve rpl ichti nge n

Deze belastingvoorziening heeft betrekking op de tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening
en de fiscale waardering van activa en passiva. De voorziening is berekend naar het geldende belastingtarief
van 20,00%.
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Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De op korte termijn (binnen éen jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de
kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR RESU LTAATBEPALING

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.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodradeze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

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.
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4 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 3í DECEMBER 2017

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Machines en
Motorschepen installaties lnventaris

Vervoer-
middelen Totaal

Boekwaarde per 1 januari20l7
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Mutaties
lnvesteringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

11.500.000 209.101

€

14.500.000

-3.000.000

€

517.428

-308.327

€

411.276

-369.343

€

91.495

-72.078

€

15.520.í99

-3.749.748

41.933 19.417 11.770.451

-251.972

26.703

-92.490

-147.566
147.566
-12.O44 -8.322

26.703
-147.566
147.566

-364.828

-251.972 -65.787 -12.044 -8.322 -338.125

Boekwaarde per 31 december
2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december
2017

14.500.000

-3.251.972

544.131

-400.817

263.710

-233.821

91.495

-80.400

15.399.336

-3.967.010

11.248.028 143.314 29.889 11.095 11.432.326

Af sc h r ij v i n g s p e rce nt age s

Motorschepen
Machines en installaties
lnventaris
Vervoermiddelen

De aanschaffingswaarde van de motorschepen betreft de actuele inkoopprijs.
De originele aanschafwaarde van de schepen betrof € 7.900.000, deze aanschafwaarde is geherwaardeerd
naar een actuele inkoopprijs van € 14.500.000. De herwaardering bedraagt derhalve € 6.600.000. De actuele
inkoopprijzen zijn gebaseerd op de offertes van J&J Nautical Projects B.V. Per 31 december 2017 bedraagt de
herwaardering na cumulatieve afschrijving nog € 3.720.000.

Een deel van de activa is financieel geleased. De boekwaarde van deze activa ultimo 2017 bedraagt circa
€ 2.000.

o//o

3,33
20
20
20
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Overige vorderingen

Latente belastingvorderingen

2. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren

Een vooziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Vordering op aandeelhouder

Vordering op E.P. Petersen Holding B.V.

Overige vorderingen

Vordering op MS de Waterman

Overlopende activa

Waarborgsommen
Nog te factureren bedragen London
Vooruitbetaalde kosten Original
Vooruitbetaalde bedragen overig
Vooruitbetaalde kosten Ocean Diva New

31-12-2017 31-12-2016

€ €

185.032

461.305 178.035

71.384 52.918

2.500

11.118
158.948

28.329
1 1 .915
20.000

11.118
119.372

26.327

230.310 156.817
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3. GROEPSVERMOGEN

Aandeel van rechtspersoon in het groepsvermogen

Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen verwijzen wij u naar de
toelichting op het eigen vermogen van de enkelvoudige balans op pagina 33 van dit rapport.

Latente belastingverplichtingen

Deze voorziening heeft betrekking op de tijdelijke verschillen tussen de waardering in de jaarrekening en de
fiscale waardering van activa en passiva. De voorziening is berekend naar het geldende belastingtarief van
20,000Á.

2017 2016

€ €

Stand per 1 januari
Foutherstel

939.465 939.465
50.000

939.465
-50.395

989.465
-50.000Onttrekking

Stand per 31 december

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire leningen
Leaseverplichtingen

Hypothecaire leningen

Rabobank lening .604
Rabobank lening .760
Rabobank lening .037
Rabobank lening .029
MKB lmpuls Fonds

889.070 939.465

31-12-2017 31-12-2016

€ €

5.547.859 6.012.859
2.340

5.547.859 6.015.199

197.507
2.240.000

103.352
2.297.000

710.000

227.507
2.360.000

133.352
2.417.000

875.000

5.547.859 6.0í 2.859
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Rabobank:
Voor de verstrekte lang- en kortlopende kredietfaciliteiten zijn conform opgave van de directie de
volgende zekerheden gesteld :

- Hoofdelijke mede schuldverbintenis van Holland Floating Groep 8.V., S.P.J. Scheepsbouw 8.V.,
Ocean Diva B.V.; voor Lening .029 en .037.
-Hoofdelijk mede schuldverbintenis van Futura Registergoederen B.V. en Ocean Diva Deutschland
GmbH voor lening .760 en .604
- Vermogensverklaring van 35% af te geven door de aandeelhouders van Divagroup B.V.;
- 1e hypotheek op het motorschip Ocean Diva Original, groot € 2.500.000;
- 2e hypotheek op het motorschip Ocean Diva Original, groot € 640.000;
- 3e hypotheek op het motorschip Ocean Diva Original, groot € 1.500.000;
- 1e hypotheek op het vaartuig Ocean Diva Futura ad € 4.500.000;
- Pandrecht op de vorderingen uit hoofde van verhuur Ocean Diva Original;
- 1e verpanding op de vorderingen op Ocean Diva Deutschland GmbH uit hoofde van verhuur van op
het vaartuig Ocean Diva Futura en eventueel aan deze vorderingen verbonden rechten en zekerheden;
- Akte beëindiging huurovereenkomst.

MKB lmpuls Fonds:
Voor de lening zijn de volgende zekerheden gesteld:
- Hypotheekrecht op de motorschepen Ocean Diva Original en Ocean Diva Futura voor een maximum bedrag
van € 1.000.000
- Hoofdelijke mede schuldverbintenis van Ocean Diva B.V., Holland Floating Group 8.V., S.P.J. Scheepsbouw
B.V., Futura Registergoederen 8.V., Ocean Diva Deutschland GmbH.
- Mede schuldverbintenis van Ocean Diva London Shipping B.V. en Ocean Diva London Shipping Ltd.
- Persoonlijke borgstelling ad € 100.000 door de heer E.P. Petersen.

2017 2016

€€

Rabobank lening .604

Stand per I januari
Aflossingsverplichting komend boekjaar

Langlopend deel per 31 december

227.507
-30.000

227.507

197.507 227.507

Lening .604

Deze hypothecaire lening ad € 350.000 is verstrekt ter Íinanciering van de verbouwing van het schip.
Het rentepercentage bedraagt 3 maands euribor Roll-Over met een opslag van 5o/o, thans circa 4,671o/o

Van het restant van de hypotheek per 31 december 2017 heeft een bedrag van € 227 .507 een looptijd korter
dan vijf jaar.

Over 2017 is tijdens het boekjaar een aflossingsvrijstelling over heel 2017 overeengekomen. Over 2018
bedraagt de aflossing € 30.000.
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2017 2016

Rabobank lening .760

Stand per 1 januari
Aflossingsverplichting komend boekjaar

Langlopend deel per 31 december

Rabobank lening .037

Stand per I januari
Aflossingsverplichting komend boekjaar

Langlopend deel per 31 december

Rabobank lening .029

Stand per I januari
Aflossing
Aflossingsverplichting komend boekjaar

Langlopend deel per 31 december

€

2.360.000
-120.000

€

2.360.000

2.240.000 2.360.000

Deze hypothecaire lening ad € 2.600.000 is verstrekt ter financiering van de aankoop van het schip
Ocean Diva Futura. Het rentepercentage bedraagt 3 maands euribor Roll-Over met een opslag van 5%, thans
circa 4,671o/o.

Van het restant van de hypotheek per 31 december 2017 heeft naar verwachting een bedrag van circa
€ 1 .360.000 een looptijd langer dan vijf jaar.

Over 2017 is tijdens het boekjaar een aflossingsvrijstelling over heel 2017 overeengekomen. Over 2018
bedraagt de aflossing € 120.000

133.352
-30.000

133.352

103.352 133.352

De hypothecaire lening ad € 250.000 is verstrekt door de Rabobank Het rentepercentage bedraagt 3 maands
euribor Roll-Over met een opslag vàtl 2o/o, thans circa 1,671o/o,

Over 2017 is tijdens het boekjaar een aflossingsvrijstelling over heel 2017 overeengekomen. Over 2018
bedraagt de aflossing € 30.000.

2.657.000
-240.000
-120.000

2.897.000
-240.000
-240.000

2.297.000 2.417.000

Deze hypothecaire lening ad € 4.000.000 is verstrekt ter financiering van het motorschip. Aflossing vindt plaats
over een periode van 15 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3 maands euribor Roll-Over met een opslag van
2%, thans 1,6710/0.

Van het restant van de hypotheek per 31 december 2017 heeft naar verwachting een bedrag van circa
€ 1 .577.000 een looptijd langer dan vijf jaar. Over 20í 8 bedraagt de aflossing € 120.000.
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2017 2016

MKB lmpuls Fonds

Stand per 1 januari
Opgenomen gelden
Aflossing

Langlopend deel per 31 december

€

875.000

-165.000

€

1.000.000
-125.000

710.000 875.000

MKB lmpuls Fonds:
De lening MKB lmpuls Fonds ad € 1.000.000 heeft een looptijd van 6 jaar en I maanden. AÍlossing vindt aan
het eind van ieder kwartaal plaats. Het rentepercentage bedraagt 8,25o/o.
Over 2018 bedraagt de aflossing € í65.000.

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Schulden aan aandeelhouders

Lening A. Murris Holding B.V.
Lening Petersen lnvestments B.V
Lening De Vier Balken

11.095
150.000

19.040
19.417

228.015

161.095 266.472
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4. KoRTLOPENDE ScHULDEN

31-12-2017 31-12-2016

€

Schulden aan kredietinstellingen

Rabobank

Ocean Diva B.V. heeft de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 380.000.

Voor de zekerheden wordt verwezen naar de langlopende schulden

300.000
165.000

2.339

€

316.663

240.000
125.000

7.019

Aflossingsverpl ichtingen langlopende schulden

Rabobank
MKB lmpuls Fonds
Leaseverplichtingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting
Loonheffing

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden
Overlopende passiva

Overige schulden

Lening P.A. Bakker
Lening A.D. Waijer
Lening Golfminded
Lening J.W. Brienen
Spotcap
Nog te betalen kosten

467.339 372.019

18.979
589

14.878

18.979 15.467

463.292
587.748

589.258
328.294

1.051.040 917.552

50.000
49.999

100.000
250.000

50.000
50.000

100.000
250.000
1 19.766

19.49213.293

463.292 589.258

Het rentepercentage van de leningen bedraagt 7 ,5o/o. Er zijn geen zekerheden vastgesteld.
De leningen zijn per 27 februari 2018 volledig aÍgelost.
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Overlopende passiva

Vakantiegeld
Vooruitgefactureerde omzet
Nog te betalen kosten

31-12-2017 31-12-2016

€ €

22.324
530.384

35.040

17.816
279j94

31.284

587.748 328.294
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5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST.EN.VERLIESREKENING OVER 20í7

2017 2016

€ €

5. Netto-omzet

Personeel
Schipsgebruikskosten
Decoratie
Drank
Catering
Haven, lig en sluisgeld
Kortingen en bonussen
Licht en geluid
DJ's en entertainment
Overige opbrengsten

6. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

Personeel
Decoratie
Drank en consumptiemunten
Catering
Licht en geluid
Doorberekende brandstoÍ
Kortingen en bonussen
Haven, lig en sluisgeld
DJ's en entertainment
Overige

7. Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

Lonen en sa/ar.ssen

Bruto lonen
Managemenfuergoeding aandeelhouders Divagroup B.V
Ontvangen ziekengelduitkeringen

Sociale lasten

Sociale lasten
Pensioenpremie personeel

802.181
671.211
394.418

1.149.092
1.449.115

90.385
-217.089
495.190

54.433
105.501

873.310
620.672
394.441

1 .076.163
1.341.418

94.051
-189.940
438.513

53.966
101.157

4.994.437 4.803.751

637.090
210.649
225.335

1.í51.595
286.393
112.718
-11.415
66.123
51.776
58.232

655.475
194.530
209.621

1.045.132
227.005
122.510
-11.710
83.925
41.268
72.872

2.788.496 2.640.628

660.843
102.717
65.774

568.338
90.675
28.748

829.334 687.761

495.533
179.500
-14.190

434.818
154.417
-20.897

660.843 568.338

87.727
14.990

77.322
13.353
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2017 2016

€ €

Ov e ri g e personee/skosÍen

Uitzendkrachten
Reis- en verblijfkosten
Kantinekosten
Overige personeelskosten

Personeelsleden

Bijde groep waren in 2017 gemiddeld 13 personeelsleden werkzaam (2016: 10)

8. Afschrijvingen

Afsch rijvingen materiële vaste activa

Motorschepen
Machines en installaties
lnventaris
Vervoermiddelen
Doorbelaste afsch rijvi ngen
Afschrijving herwaardering motorschepen

Overige bedrijfskosten

9. HuisvesÍrngskosÍen

Huur kantoorruimte
Gas water licht
Onderhoud onroerende zaak
Overige huisvestingskosten

10. ExploitatiekosÍen

Reparatie en onderhoud
Vezekering
Kleine aanschaffingen
Liggeld
Facilitaire kosten
Overige exploitatiekosten

31.510
9.039
7.785

17.440

3.517
6.928

18.303

65.774 28.748

251.972
92.490
12.044
8.322

-8.322
-220.000

250.000
101.734
15.697
8.322

-8.322
-220.000

136.506 147.431

22.007
6.825
2.275

32.823

34.715
6.858
2.573

12.143

63.930 56.289

67.169
65.443

44.623
15.954
43.475

94.387
61.144

35
49.262
24.600
52.911

282.339 236.664
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2017 2016

€ €

11. Kantoorkosten

Telefoon
Contributies en abonnementen
Overige kantoorkosten

12.Autokosten

Brandstoffen
Leasekosten
Autokostenvergoeding
Tol, parkeergelden en boetes
Doorbelaste autokosten

lS.Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten
Relatiegeschenken
Reis- en verblijfkosten
Overige verkoopkosten

14.Algemene kosten

Advieskosten
Automatiseringskosten
Overige algemene kosten

lS.Bijzondere lasten

Kosten aandelentransacties en herfinancieringen

'16.Bijzondere baten

Compensatie rente derivaten

17. f inanciële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

17.542
360

37.464

15.993
1.774

15.054

55.366 32.821

5.358
28.931
14.132

109
-625

6.616
28.s80
16.860

120
-2.125

47.905 50.051

48.314
67

15.037
11.820

53.809

15.479
-4.096

75.238

77.065
36.674
24.387

65.192

65.511
20.401
19.315

138.126 105.227

91.010 75.000

-678.247

-327.292 -302.052
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2017 2016

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rabobank bankrente en -kosten
Rente De Vier Balken
RenteA.D. Waijer
Rente M. Berding
Rente J.H. Veltman
Rente Spotcap
Rente St. MKB
Rente J.W. Brienen
Rente BITT Holding
Overige rentelasten

í8. Belastingen

Mutatie latente vpb boekjaar
Correctie latente vpb voorgaande jaren

€

184.064
17.695
7.500

756
7.500
7.390

80.810
18.730

2.847

€

195.950
9.096
2.500
1.875
2.500
8.344

27.500
28.089
19.145
7.053

327.292 302.O52

-163.888 -81.470
-48.325

-163.888 -129.795
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6 ENKELVOUDIGE BALANS PER 3í DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

31 december 2017 31 december2016

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa (19)

Deelnem ingen in groepsmaatschappijen
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Latente belastingvorderingen

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Vordering op aandeelhouder
Latente belastingvorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

€

5.256.562
301.365

€

5.557.927

88.365

159

€

5.765.604
1128.786

97.091

€

6.991.481

49.225

35

7.040.741

63.873
24.492

46.725

2.500

Samenstellingsverklaring afgegeven
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31 december 2017 31 december2016

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal
Agio
H enivaarderi ngsreserve
Overige reserves

VOORZIENINGEN

Overige voozieningen

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden aan aandeelhouders
Overige schulden

KORTLOPENDE SCHULDEN

Aflossingsverplichtingen langlopende
schulden
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige schulden

(20)

€

21.610
1.399.172
2.976.000
-647.344

€

3.749.438

240.113

1.036.401

620.499

€

20.970
1.336.354
3.152.000
-1.290.140

€

3.219.184

1.554.750

1.572.041

694.766

710.000
176.401
150.000

875.000
440.205
247.055

9.781

165.000
5.500

449.999

125.000

569.766
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7 ENKELVOUDIGEWINST.EN.VERLIESREKENINGOVER20í7

2017

€

2016

Netto-omzet

Kosten

Personeelskosten
Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen
Belastingen

Aandeel in het resultaat van
deelnemingen

Resultaat na belastingen

(21)

(22\

(23)

179.500
89.432

€

179.500

268.932

€

154.417
14.487

€

150.750

168.904

-89.432

-140.810

-18.154

-87.886

-230.242
-72.599

-106.040
-95.í59

(24)

-302.841

976.095

-201199

476.O39

673.254 274.840
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8 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE ENKELVOUDIGE
JAARREKENING

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen van de enkelvoudige jaarrekeningen zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde
jaarrekening.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Divagroup B.V.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de
vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een
voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de
voorzieningen ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel
voor de venrvachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

Resultaat deelnem ingen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële
beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze
deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Divagroup B.V. geldende grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling.

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en
lasten.
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19. Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Holland Floating Groep B.V.
Futura Registergoederen B.V.
Ocean Diva London Shipping B.V.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Futura Registergoederen B.V.
Ocean Diva Deutschland GmbH

Over het gemiddelde saldo wordt geen rente berekend.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Latente belastingvorderingen

31-12-2017 31-12-2016

€ €

3.684.893
1.566.í69

5.500

4.537.919
1,227.685

5.256.562 5.765.604

301.365 759.915
368.871

301.365 1.128.786

24.492
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PASSIVA

20.EIGEN VERMoGEN

Geplaatst kapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 2.161 gewone aandelen nominaal € 10,00

Herwaarderin gsreserve

Stand per 1 januari
Foutherstel
Onttrekking
Correctie wettelijke reserves

Stand per 31 december

Overige reseryes

Stand per í januari
Foutherstel

Resultaatbestemming boekjaar
ln- of verkoop eigen aandelen
Correctie wettelijke reserves

Stand per 31 december

31-12-2017 31-12-2016

€ €

21.610 20.970

Volgens de jaarrekening 2016 zijn gedurende het boekjaar I .786 aandelen ingekocht en ingetrokken door de
vennootschap. Bij het opmaken van dejaarrekening 2017 is geconstateerd dat de vennootschap 31
ingekochte aandelen nog in eigen bezit heeÍt. ln de jaarrekening van 2017 is dit alsnog prospectief venarerkt.
De inkoop van de aandelen is in mindering gebracht op de overige reserves.

Tevens zijn er 33 aandelen uitgegeven aan een nieuwe aandeelhouder.

2017 2016

€ €

Agio

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

Stand per 31 december

1.336.354
62.818

2.178.484
98.010

-940.140

1.399.172 1.336.354

Van de dotatie van het agio heeft € 30.148 betrekking op de in 2016 ingekochte aandelen en € 32.670 op de
33 uitgegeven aandelen.

3.152.000

-176.000

3.019.854
301.492

-176.000
6.654

2.976.000 3.152.000

-1.290j40 -1.456.840
-101.486

-1.290j40
673.254
-30.458

-1.558.326
274.840

-6.654

-647.344 -1.290j40
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Overige voorzieningen

Voorziening deelnemingen

Ocean Diva B.V.

Schulden aan kredietinstellingen

MKB lmpuls Fonds

Stand per 1 januari
Opgenomen gelden
Aflossing

Langlopend deel per 31 december

31-'12-2017 31-12-2016

€ €

240.113 1.554.750

2017 2016

€ €

875.000

-í 65.000
1.000.000
-125.000

710.000 875.000

MKB lmpuls Fonds:
De lening MKB lmpuls Fonds ad € 1.000.000 heeft een looptijd van 6 jaar en 8 maanden. AÍlossing vindt aan
het eind van ieder kwartaal plaats. Het rentepercentage bedraagt 8,25o/o.
Over 2018 bedraagt de aflossing € 165.000.

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Schu lden aan groepsmaatschappijen

Ocean Diva B.V.

Over het gemiddelde saldo wordt geen rente berekend.

Aflossingsverplichtingen Ianglopende schulden

MKB lmpuls Fonds

176.401 440.205

165.000 125.000

Schu lden aan groepsmaatschappijen

Ocean Diva London Shipping B.V. 5.500
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Overige schulden

Lening P.A. Bakker
Lening A.D. Waijer
Lening Golfminded
Lening J.W. Brienen
Spotcap

31-12-2017 31-12-2016

€ €

50.000
49.999

100.000
250.000

50.000
50.000

100.000
250.000
119.766

449.999 569.766

Het rentepercentage van de leningen bedraagt 7,5o/o. Er zijn geen zekerheden vastgesteld.
De leningen zijn per 27 februari 2018 volledig afgelost.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardel ijke verpl ichti n gen

Fiscale eenheid

De vennootschap staat aan het hoofd van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en
omzetbelasting. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de
fiscale eenheid als geheel.
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2017

€

21. Netto-omzet

Management fee

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2017 geen werknemers werkzaam

22. Ov erige bed rijfskosten

2016

€

179.500 150.750

Kantoorkosten
Autokosten
Algemene kosten
Bijzondere lasten

Bijzondere lasten

Kosten aandelentransacties en herfinancieringen

23. Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentela sten en soortgelijke kosten

Rabobank bankrente en -kosten
Rente De Vier Balken
RenteA.D. Waijer
Rente M. Berding
Rente J.H. Veltman
Rente Spotcap
Rente St. MKB
Rente J.W. Brienen
Rente BITT Holding
Overige rentelasten

24.Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Aandeel resultaat Ocean Diva B.V.
Aandeelresultaat Holland Floating Groep B.V.
Aandeel resu ltaat Futura Registergoederen B.V

37.300
12.059

40.073

1.800
11.187

1.500

89.432 14.487

40.073

-140.8í0 -87.886

64
16.449
7.500

235
7.500
7.390

80.810
18.730

2132

954
9.096
2.500
1.875
2.500
8.344

27.500
28.089

4.895
2.133

140.8í0 87.886

1.314.637
-733.026
394.484

-1.342
322.277
155j04

976.095 476.039
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11 OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Divagroup B.V. heeft op 22 februari 2018 een obligatielening uitgegeven ad € 1.181 .000.

Bestemming van de winst 20í7

De directie stelt voor om de winst over 2017 ad€673.254 toe te voegen aan de overige reserves.
Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.

12 Accountantscontrole

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle
van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole
verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 27 maarl 2018

E.P. Petersen lnvestments B.V
Namens deze,

E.P. Petersen
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