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Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon
Ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon
Zuidbroek

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 02060472
Handelsnamen

Ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek B.V.
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de
wettelijke groottecriteria

Micro

SBI-code 4110

Adres van de rechtspersoon [presentatie]

Straatnaam NL Taurusavenue
Huisnummer NL 100
Postcode NL 2132LS
Vestigingsplaats NL Hoofddorp

Informatie over de rapportage

Titel van het document Publicatiestukken 2017 Ontwikkelingsmaatschappij
De Gouden Driehoek B.V.

Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode 2017-01-01
Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode 2017-12-31
Startdatum van de voorgaande financiële
rapportageperiode

2016-01-01

Einddatum van de voorgaande financiële
rapportageperiode

2016-12-31

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee
Type grondslag Commercieel
Rapporteringsvaluta van het document EUR
Datum van opmaak van de jaarrekening 2018-01-24
Jaarrekening vastgesteld (J/N) Nee
Heraanlevering van het document in verband met
onoverkomelijke onjuistheden (J/N)

Nee

E-mailadres van de contactpersoon voor deze
rapportage

r.dirksen@duravermeer.nl

Jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Balans

Balans voor of na resultaatbestemming Na
Voorraden 2.513.446 2.349.367
Vorderingen 93.899 -
Liquide middelen 98.704 681.223

Vlottende activa 2.706.049 3.030.590
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Activa 2.706.049 3.030.590

Aandelenkapitaal 18.090 18.090
Agio 930.914 930.914
Overige reserves 27.355 23.278

Eigen vermogen 976.359 972.282

Voorzieningen 17.518 17.110
Langlopende schulden 1.669.898 1.803.830
Kortlopende schulden 42.274 237.368

Passiva 2.706.049 3.030.590

Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting

Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
De vennootschap houdt zich bezig met de ontwikkeling van bedrijvenpark De Gouden Driehoek te Zuidbroek.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen
De vennootschap betreft een samenwerkingsverband tussen Dura Vermeer Gebiedsontwikkeling Infra B.V., de
Gemeente Menterwolde en Bart Duursema Beheer B.V.. Het merendeel van de transacties zoals verantwoord
in de jaarrekening wordt aangegaan met deze aandeelhouders of hieraan gelieerde partijen.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. 

Grondslagen

Grondslag van voorraden
De voorraden onverkochte kavels zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, eventueel verminderd met op
balansdatum reeds voorzienbare verliezen.
De vervaardigingsprijs omvat het materiaalverbruik, de diensten van derden, rentelasten en de overige directe
en indirecte kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Grondslag van vorderingen
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. Noorzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Grondslag van voorzieningen voor belastingverplichtingen
Latente belastingen:
Deze hebben betrekking op de in de toekomst verschuldigde belastingen over tijdelijke verschillen tussen de
waardering in de jaarrekening en de fiscale waardering van activa en passiva. De voorziening wordt berekend
tegen een belastingpercentage van 16%.

Grondslag van langlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegens de geamortiseerde kostprijs.

Taxonomie:  kvk-rpt-jaarverantwoording-2017-nlgaap-klein-publicatiestukken Pagina 2 van 4



Ontwikkelingsmaatschappij De Gouden Driehoek B.V., Zuidbroek Nummer kamer van koophandel: 02060472
Gegenereerd op 15:47 9 februari 2018

Grondslag van kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegens de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
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 waarbij actieve belastinglatenties slechts worden gewaardeerd
indien en voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesreke-
ning, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden
met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van
wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Balans

Eigen vermogen

Beschrijving van het ingehouden deel van de jaarwinst binnen het eigen vermogen
Het ingehouden deel van het resultaat over 2017 bedraagt € 4.077.

Aandelenkapitaal

Informatieverschaffing over aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000, verdeeld in 2.000 aandelen ad € 45 per stuk. Hiervan
zijn 402 aandelen geplaatst en volgestort.

Voorzieningen

Informatieverschaffing over latente belastingverplichtingen
Dit betreft een latente belastingverplichting, ontstaan als gevolg van verschillen in commerciële en fiscale
waardering van het onderhanden werk.

De voorziening wordt vanaf boekjaar 2017 berekend tegen een belastingtarief van 16% (2016: 15%).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
De vennootschap heeft een verplichting aan de gemeente Menterwolde met betrekking tot aangekochte
gronden voor de ontwikkeling van het Bedrijvenpark De Gouden Driehoek. Een deel van deze gronden is nog
niet direct beschikbaar voor kavelverkoop aan derden. Met de gemeente Menterwolde is overeengekomen dat
de hiermee gemoeide derde termijn met betrekking tot de aankoop van deze gronden, ter grootte van €
1.197.207, betaalbaar wordt gesteld wanneer bedoelde gedeelten bestemd zijn en tevens voor kavelverkoop
aan derden beschikbaar zijn.

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Gemiddeld aantal werknemers over de periode - -
Gemiddeld aantal gedurende het boekjaar bij de
rechtspersoon werkzame werknemers, ingedeeld op
een wijze die is afgestemd op de inrichting van het
bedrijf

- -

Gemiddeld aantal gedurende het boekjaar bij de
rechtspersoon buiten Nederland werkzame
werknemers

- -
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Ondertekening van de jaarrekening

Ondertekening van de jaarrekening

Bestuurder of commissaris R. Dirksen
Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Nee
Reden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft
ondertekend

Ondertekening vindt plaats op 2 maart 2018.

Bestuurder of commissaris J.R. Borg
Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Nee
Reden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft
ondertekend

Ondertekening vindt plaats op 2 maart 2018.

Bestuurder of commissaris B.P. Duursema
Soort bestuurder of commissaris Commissaris (huidig)
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Nee
Reden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft
ondertekend

Ondertekening vindt plaats op 2 maart 2018.

Bestuurder of commissaris A. Vermeer
Soort bestuurder of commissaris Commissaris (huidig)
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Nee
Reden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft
ondertekend

Ondertekening vindt plaats op 2 maart 2018.

Bestuurder of commissaris C.J.H. Ubels
Soort bestuurder of commissaris Commissaris (huidig)
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Nee
Reden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft
ondertekend

Ondertekening vindt plaats op 2 maart 2018.
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