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Aan: Verkoop Vennootschap B.V.

1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Verkoop Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch is door ons samengesteld op basis van de van het
bestuur van de vennootschap gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en
de winst-en-verliesrekening over 2017.

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
het bestuur van de vennootschap ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW), met gebruikmaking van artikel 396
lid 6 waardoor de jaarrekening is opgemaakt op basis van de fiscale grondslagen van hoofdstuk II van de Wet op de
vennootschapsbelasting. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht is het bestuur van de vennootschap 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 het bestuur van de vennootschap
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 Verkoop
Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons
in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.

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). Het bestuur van de vennootschap en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door het
bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

Wij zijn graag bereid tot het verstrekken van nadere toelichtingen.

#HANDTEKENING3#_

Veldhoven, 19 maart 2018

Hoogachtend,

ABAB Accountants B.V.

J.P.M. Castelijns AA
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Veldhoven, 19 maart 2018

Hoogachtend,

ABAB Accountants B.V.

J.P.M. Castelijns AA
Klantadviseur / accountant



Verkoop Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch

1 Balans per 31 december 2017

ACTIVA
31 december 2017 31 december 2016

€ € € €

Vlottende activa 98.108 894.809

170.590 1.279.946

PASSIVA
31 december 2017 31 december 2016

€ € € €

Eigen vermogen 150.934 1.242.623

Kortlopende schulden 19.656 37.323

170.590 1.279.946

Toepasselijk verslaggevingsstelsel

Volgens de omvangscriteria van het Burgerlijk Wetboek (Titel 9 BW 2) is de rechtspersoon over het boekjaar een
micro onderneming. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Daarbij heeft de rechtspersoon gebruik gemaakt van de wettelijke optie om haar activa en passiva te waarderen
tegen fiscale grondslagen.
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Verkoop Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch

2 Winst-en-verliesrekening over 2017

2017 2016

€ € € €

Bedrijfskosten
kosten uitbesteed werk en andere externe
kosten 34.987 123.258
overige bedrijfskosten 31.533 275.280

66.520 398.538

Bedrijfsresultaat -66.520 -398.538

Financiële baten en lasten -170 -126.360

resultaat voor belastingen -66.690 -524.898
belastingen - -

resultaat na belastingen -66.690 -524.898

's-Hertogenbosch, .........................2018

Het bestuur

H. TH. J. Spaan 
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