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1

Algemene informatie

De Today’s Groep heeft als doel het faciliteren van beleggingsmogelijkheden voor de Nederlandse
particulieren en kleinere professionals. Today’s onderscheidt zich van anderen door haar totaal pallet
aan beleggingsproducten en haar focus op gebruikersgemak, transparantie en kwaliteit. De
organisatie bestaat uit drie onderdelen;
-Today’s Brokers BV, waarin de klant zelf belegt;
-Today’s Vermogensbeheer BV, waarin vrij vermogen (Box 3) voor de klanten wordt belegd en
maatwerk wordt geboden aan de klant;
-Today’s Tomorrow BV, waarin zowel fiscaal vriendelijk vermogen (Box 1) als vrij vermogen (Box 3)
voor de klant in fondsen kan worden belegd.
Alledrie de onderdelen kennen hetzelfde uitgangspunt: de klant staat centraal. Dankzij dit
uitgangspunt is er binnen de Today’s Groep sprake van eenheid van beleid en een sterke focus.
Omdat het belang van Today’s Tomorrow samenvalt met dat van haar klanten, hebben wij een solide
basis en geloven wij sterk in een mooie toekomst voor onze klanten.
In juni 2010 heeft de oprichting van Today’s Tomorrow plaatsgevonden, 30 december 2010 is de
vergunning verkregen van de toezichthouders, voor het beheren van beleggingsinstellingen als
bedoeld in artikel 2: 65 WFT. Today’s Tomorrow is actief als beheerder van beleggingsinstellingen en
als financieel dienstverlener. Zij richt zich op het kostenefficiënt aanbieden van vele
beleggingsmogelijkheden, zoals het via banksparen fiscaal vriendelijk opbouwen van vermogen voor
aanvullend pensioen, het aflossen van een hypothecaire schuld, het beleggen van de door
werknemers in het verleden ontvangen bedragen naar aanleiding van misgelopen loon én een dienst
voor het niet fiscaal gefaciliteerd opbouwen van vermogen voor verschillende doeleinden. In de
toekomst zullen de diensten van Today’s Tomorrow verder uitgebreid worden.
Today’s Tomorrow biedt vanaf december 2011 één van de modelportefeuilles van Today’s
Vermogensbeheer BV aan in de vorm van een subfonds voor gemene rekening, zijnde het Continue
Click Fonds. We doen dit via een paraplu-fondsstructuur. Op dit moment zijn de volgende subfondsen
onder de paraplu geregistreerd:
-Today’s Actief Fonds Defensief (nog niet actief)
-Today’s Actief Fonds Offensief (Lage Landen fonds)
-Today’s Trackers Fonds Zeer Defensief
-Today’s Trackers Fonds Zeer Offensief(nog niet actief)
-Today’s Wereldwijd Beleggen Fonds
-Today’s Continue Click Fonds (Beschermd beleggen)
-Fonds Voortgang
Daarnaast hebben we sinds 2013 ook een tweede paraplu fondsstructuur, te weten GFH Giro en
zitten er een aantal nieuwe fondsen in de pijplijn.
Bij alle Today’s fondsen staat de belegger centraal. Gebruikersgemak, transparantie en kwaliteit zijn
doorslaggevend. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de als trendsetter geïntroduceerde Total Cost of Ownership
(TCO); dit in plaats van de gebruikelijke TER (Total Expense Ratio) waar veel kosten verborgen
blijven. De TCO zal in de toekomst verplicht worden. Voor Today’s Tomorrow was het namelijk
commercieel gezien een nadeel om trendsetter te zijn met TCO, omdat daarom appels met peren
werden vergeleken. Voor de particulier was het niet altijd zichtbaar welke verborgen kosten er zijn.

2

Financiële Informatie

Het verlies over de eerste helft van 2014 bedraagt EUR 107K, dit is 100% hoger dan het verlies in de
eerste helft van 2013. Er zijn in de eerste helft van 2014, in tegenstelling tot de eerste helft van 2013,
reserveringen gemaakt voor bijvoorbeeld de kosten van het bewaarbedrijf en de accountant om een
gelijkmatig beeld te geven en grote kostenposten aan het einde van het jaar te voorkomen. Verder zijn
de personeelskosten, ICT-kosten en afschrijvingskosten hoger dan in 2013.
De personeelskosten zijn o.a. hoger door personeelswijzigingen. Today’s Tomorrow heeft de
organisatie verbreed en versterkt. Op termijn moet dit leiden tot een toename van de portefeuilles
waardoor de kosten meer dan evenredig afnemen. Today’s Tomorrow heeft in het eerste halfjaar last
gehad van een omzet terugval als gevolg van het vertrek van een medewerker die een deel van de
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portefeuille heeft meegenomen. Today’s Tomorrow heeft maatregelen genomen waardoor dit in de
toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen.

3

Marketing & Distributie

De belangrijkste verandering in 2014 is dat er nu twee merken zijn voor de distributie van de
Tomorrow-fondsen: enerzijds hebben we For Tomorrow voor de klant en anderzijds gebruiken we de
merknaam Today’s Tomorrow voor het kanaal voor de tussenpersoon.
Hoewel we een aantal zeer succesvolle fondsen hebben zien we dat er in de markt bij concurrenten
een trend is van meer fondsen en nog meer smaken. In plaats van meer mix fondsen te introduceren
is er gekozen om Profiel portefeuilles te introduceren. Door de Profiel portefeuilles in bepaalde mate te
herschikken, is er nu voor ieder risicoprofiel een geschikte mix mogelijk. Een slimme manier van
kostenefficiëntie en gemak voor klant en aanbieder. Leuk te vermelden is dat een onafhankelijke
partij, het Fondshuis.nl, de profielen heeft nagerekend over de afgelopen tien jaar. Juist omdat we slim
gebruik maken van andere beleggingsproducten en actief beheer bleek dat er een enorme out
performance is ten opzichte van de Benchmarkt(en).
Today’s Tomorrow introduceert in de tweede helft van 2014 een vastgoed fonds. Ook zal de
professionele markt aangeboord worden. De producten van Tomorrow worden in dit kader
voornamelijk via intermediairs en serviceproviders verkocht. Er zullen de komende tijd weer meerdere
webinars en presentaties georganiseerd worden. Tevens zal er een nieuwe interne website/service
portaal live gaan, waarin ook berekeningen (offertes) gemaakt kunnen worden. Dit zal ons, mede door
het wegvallen van enkele concurrenten, zeer succesvol maken in de intermediaire markt.
Verder verwachten we veel succes van de pas gelanceerde consumenten website
www.ForTomorrow.nl, waardoor de consument ons sinds beging 2014 ook rechtstreeks goed weet te
vinden. Met meer informatie en meer nieuwsbrieven naar de consument zullen we transparanter zijn
dan onze concurrenten.
Today’s Tomorrow bruist van energie en wil mede in het belang van haar klanten optimaal gebruik
maken van de kansen die de markt haar bieden.

4

Risicomanagement en interne beheersing van processen en procedures

In juli 2014 moet Today’s Tomorrow voldoen aan de AIMFD eisen. In dat kader is er een riskmanager
benoemd en wordt de stichting For Tomorrow Funds opgericht. Deze Stichting is eigenaar van de
financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties enz.
Daarnaast wordt het toezicht op een correcte afhandeling van gelden die ingelegd of onttrokken
worden aan de beleggingsportefeuille van een klant door Today’s Vermogensbeheer BV in
samenwerking met een onafhankelijk bewaarder (Circle) nog verder aangescherpt. Zo ontstaat
synergie tussen Risk Control en Compliance binnen Today's Tomorrow. Circle is tevens
verantwoordelijk voor het Control Framework en de inrichting van het Compliance normenkader.
Today’s Tomorrow laat risico analyses uitvoeren. Deze risico analyses geven inzicht in de
belangrijkste (compliance) risico’s en de maatregelen die getroffen zijn om die (compliance) risico’s te
beheersen. Today’s Tomorrow is van mening dat een goede risicobeheersing begint met het kennen
van haar producten en processen. Hoe transparanter deze zijn hoe minder risico haar klanten en
zijzelf loopt. Stelselmatig probeert Today's Tomorrow de risk en compliance awareness binnen haar
organisatie te verhogen. Ook dit wordt periodiek gemonitord.
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Kwaliteitsbeheersing

De klant en dus de kwaliteit staan bij Today’s Tomorrow op 1. De belangen van de klanten moeten
optimaal gewaarborgd zijn. Dit wordt onder andere bereikt door de kwaliteit van de dienstverlening te
borgen in onze organisatie. De AO/IC wordt periodiek kritisch tegen het licht gehouden door de
organisatie zelf (o.a. door onze compliance- en risk officer), door Flynth (onze onafhankelijke
accountant) en door de toezichthouders.
Ook in 2014 heeft er ook weer een update van de beschrijving van de meest relevante processen
plaatsgevonden (AO/IC handboek). Omdat de klant in onze beleving centraal staat zijn wij in staat
oprecht naar de klant te luisteren. Deze open houding heeft voor Today’s Tomorrow het voordeel dat
zij kwaliteit bevorderend is. En dat is weer een groot voordeel voor onze klanten en onze organisatie.
Tenslotte zijn er naast de interne structuur en de externe partijen (accountant, juridische adviseurs,
bewaarbedrijf, participanten administratie, etc.) waarmee we werken, ook nog kwaliteitsgesprekken
geweest met de AFM. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn veranderingen doorgevoerd en is het
proces van de kwaliteitsbeheersing nog verder geborgd binnen onze organisatie.
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BALANS PER 30 JUNI 2014
(voor verwerking van het verlies)

30 juni 2014
€

31 december 2013
€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Concessies, vergunningen en rechten
van intellectuele eigendom
Materiële vaste activa

1.964

2.719

8.387

0

(1)

Computers
Vlottende activa
Vorderingen

(2)

Handelsdebiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

18.668
136.034

11.910
53.616

5.839

5.945

(3)
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160.541

71.471

72.820

107.724

243.712

181.914
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30 juni 2014
€

31 december 2013
€

€

€

PASSIVA
Eigen vermogen

(4)

Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

18.000
527.500
-279.648
-107.074

18.000
392.500
-165.902
-113.746
158.778

Kortlopende schulden

130.852

(5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

27.625
24.072

35.117
4.071

844

2.647

32.393

9.227
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1-1-2014 / 30-6-2014

1-1-2014 / 30-6-2014
€

1-1-2013 / 31-12-2013

€

Brutomarge

€

€

85.508

96.697

Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

(7)
(8)
(9)

90.821
1.518
126.324

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

99.781
1.510
147.131
218.663

248.422

-133.155

-151.725

0
-688

Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen resultaat uit gewone
(10)
bedrijfsuitoefening
Resultaat na belastingen
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133
-70
-688

63

-133.843

-151.662

26.769

37.916

-107.074

-113.746
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4

KASSTROOMOVERZICHT 1-1-2014 / 30-6-2014

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
1-1-2014 / 30-6-2014
€

€

1-1-2013 / 31-12-2013
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat na belastingen
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen)

-107.074

-113.746

1.518

1.510

-89.070

-41.848

33.872

7.415

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

-160.754

-146.669

Kasstroom uit operationele activiteiten

-160.754

-146.669

-9.150

0

Mutatie agio

135.000

92.500

Mutatie geldmiddelen

-34.904

-54.169

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Samenstelling geldmiddelen
01-01-2014 t/ 01-01-2013 t/
m 30-06-2014 m 31-12-2013
€

€

Liquide middelen per 1 januari

107.724

161.893

Mutatie liquide middelen

-34.904

-54.169

72.820

107.724

Liquide middelen per 30 juni
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

TOELICHTING ALGEMEEN
Omvang van de onderneming
Op grond van de in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde groottecriteria kan Today's
Tomorrow B.V. worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits de
algemene vergadering van aandeelhouders niet anders heeft beslist, gebruik maken van vrijstellingen met
betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van een aantal vrijstellingen is gebruik gemaakt.
Activiteiten
De activiteiten van Today's Tomorrow B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit het
uitoefenen van een financiele instelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht waaronder doch niet
beprekt tot het optreden als beheerder.
Today's Tomorrow B.V. is opgericht op 9 juni 2010.
Groepsverhoudingen
De vennootschap maakt deel uit van een groep met Today's Beheer & Brokers Holding B.V. te Amsterdam als
hoofd, die de financiële gegevens van de vennootschap opneem in haar geconsolideerde jaarrekening.
Personeelsleden
Bij de vennootschap was in 2014 gemiddeld 2 personeelslid werkzaam (2013: 2).
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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.
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.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de
balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van
elk boekjaar opnieuw beoordeeld.
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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 en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de 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 diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in
het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze 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.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgingsprijs.
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 afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten.
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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.
Doorbelasting van vennootschapsbelasting aan de in de fiscale eenheid opgenomen vennootschappen vindt
plaats als waren de deelnemingen zelfstandig belastingplichtig.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelangen zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2014 / 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Concessies,
vergunningen en
rechten van
intellectuele
eigendom
€
Boekwaarde per 1 januari 2014
Afschrijvingen

2.719
-755

Boekwaarde per 30 juni 2014

1.964

Verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen

7.550
-5.586

Boekwaarde per 30 juni 2014

1.964

Afschrijvingspercentages
%
Concessies, vergunningen en rechten van
intellectuele eigendom

20

1. Materiële vaste activa

Computers
€
Boekwaarde per 1 januari 2014
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

0
0
0

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

9.150
-763
8.387

Boekwaarde per 30 juni 2014
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

9.150
-763

Boekwaarde per 30 juni 2014

8.387
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Afschrijvingspercentages
%
Computers

20

VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
30-6-2014

31-12-2013

€

€

Handelsdebiteuren
Debiteuren

18.668

11.910

109.034
27.000

43.616
10.000

136.034

53.616

5.839

5.945

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Today's Beheer & Brokers Holding B.V.
Lening Abel Services B.V.

Overlopende activa
Overlopende activa

Onder de opgenomen vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.
3. Liquide middelen
Rabobank

72.820

107.724

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA
4. Eigen vermogen
30-6-2014

31-12-2013

€

€

Geplaatst kapitaal
180 Gewone aandelen nominaal € 100,00

18.000

18.000

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000.
In het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.
1-1-2014 /
30-6-2014

1-1-2013 /
31-12-2013

€

€

Stand per begin
Storting

392.500
135.000

300.000
92.500

Stand per einde

527.500

392.500

Stand per begin
Resultaatbestemming voorgaand boekjaar

-165.902
-113.746

-66.543
-99.359

Stand per einde

-279.648

-165.902

Stand per begin
Onverdeeld resultaat boekjaar
Verdeeld resultaat voorgaand boekjaar

-113.746
-107.074
113.746

-99.359
-113.746
99.359

Stand per einde

-107.074

-113.746

Agio

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

5. Kortlopende schulden
30-6-2014

31-12-2013

€

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Handelscrediteuren

27.625

- 17 -
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30-6-2014

31-12-2013

€

€

Schulden aan groepsmaatschappijen
Today's Vermogensbeheer B.V.
Abel Services B.V.
Today's Brokers B.V.

15.067
6.056
2.949

3.005
1.066
0

24.072

4.071

Onder de opgenomen kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één
jaar.
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

Fiscale eenheid
De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting
van Today's Beheer & Brokers Holding B.V.; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk
voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1-1-2014 / 30-6-2014

6. Netto-omzet
De netto-omzet is in 2014 ten opzichte van 2013 met 11,6% gedaald.
1-1-2014 /
30-6-2014

1-1-2013 /
31-12-2013

€

€

7. Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

71.857
4.008
14.956

86.362
10.106
3.313

90.821

99.781

755

1.510

763

0

12.985
35.993
16.385
60.961

7.012
8.367
9.066
122.686

126.324

147.131

-26.769

-37.916

8. Afschrijvingen
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom
Afschrijvingen materiële vaste activa
Computers
9. Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

10. Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Vennootschapsbelasting
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ONDERTEKENING JAARREKENING

De onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgemaakte jaarrekening 2014 dient krachtens wettelijke
bepalingen ondertekend te worden door de bestuurders van de vennootschap.

Amsterdam, ................................
Casstro Investments B.V.
C.A. Smit
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OVERIGE GEGEVENS
1

Statutaire regeling winstbestemming

Het resultaat staat ter beschikking aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

2

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013

De jaarrekening 2013 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 10 april
2014. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld
conform het daartoe gedane voorstel.
3

Verwerking van het verlies 2014

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad € 107.074 over 2014 in mindering worden gebracht
op de overige reserves.
In afwachting van de goedkeuring van dit voorstel door de Algemene Vergadering is dit voorstel nog niet in de
jaarrekening verwerkt maar opgenomen onder de post onverdeeld resultaat.
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