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Aan de Algemene Vergadering en de directie van Roosendaal, 19 mei 2014 
Zwembad De Stok Eigendom B.V. 
Postbus 5000 
4700 KA ROOSENDAAL 

Geachte Algemene Vergadering en directie, 

^ Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2013 
van uw onderneming gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het 

g bestuur van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake de 
jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met het jaarverslag en de overige gegevens opgenomen 

^ in de bij deze rapportage opgenomen jaarstukken. 

Algemeen 

Resultaatbestemmins 2012 
Ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering is, overeenkomstig het in de jaarrekening 2012 
opgenomen voorstel resultaatbestemming, het resultaat 2012 toegevoegd aan de overige reserves. 

^ Voorstel resultaatbestemmins 2013 
Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld het resultaat 2013 ten laste te brengen van de 

^ overige reserves. Dit voorstel is reeds in de bij dit rapport opgenomen jaarrekening verwerkt. 

^ Tot het geven van nadere toehchtingen zijn wij gaarne bereid, 

g Hoogachtend, 
BD^ Audit & Assurancg-K^. 
WSmens deze, 

^ 
Drs. H.J.D. Vogelaars RA 

Statuiair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummet 17171186. 
BDO Audit Et Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 
en maakt deel uit van het v/ereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BDO" optreden. 
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Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

^ Jaarverslag 
N 
^ Gang van zaken 2013 
^ In 2013 is er een negatief financieel resultaat geboekt van € 76.149. Ten opzichte van 2012 waarin een 
1^ positief resultaat werd behaald van € 158.504 is dit een verslechtering van circa € 235.000. Deze daling 
^ van het resultaat is voornamelijk het gevolg geweest van hogere afschrijvingslasten van € 111.000 en 
^ lagere huuropbrengsten van € 108.000. 

De hogere afschrijvingslasten hebben voornamelijk te maken met de inhaalafschrijving op de 
B beweegbare bodems van circa € 68.000. In 2013 zijn de beweegbare bodems vervangen welke door 

vorming van osmose niet meer goed functioneel te gebruiken waren. Omdat de afschrijvingstermijn 
B van de oude bodems nog niet verstreken was heeft een inhaalafschrijving plaatsgevonden. Daarnaast 

zijn de afschrijvingslasten licht gestegen door de ingebruikname van de wkk-installatie in 2013. Zonder 
B het effect van de éénmalige extra inhaalafschrijving op de bodems zou over 2013 een klein negatief 

resultaat behaald zijn. 
B 

De lagere huur houdt verband met het feit dat in 2013 door Zwembad De Stok Exploitatie B.V. en de 
B gemeente Roosendaal het verzoek is gedaan om een bijdrage te leveren aan een substantiële 

verbetering van de exploitatie van Zwembad De Stok Exploitatie B.V. in verband met de doorgevoerde 
^ verlaging van de gemeentelijke subsidie aan laatstgenoemde B.V. Voor 2013 is aan dit verzoek 

voorlopig éénmalig tegemoet gekomen. Voor de jaren 2014 en verder zal een eventuele huurverlaging 
^ worden beoordeeld op de financiële meerjaren doorkijk van Zwembad De Stok Eigendom B.V. 
^ Op basis van het opgestelde meerjarig onderhoudsplan kan de goede instandhouding van het complex 

worden gewaarborgd. Het onderhoud is gesplitst in gebruikers- en eigenarenonderhoud. Het 
^ zwaartepunt van het onderhoud ligt bij de exploitant maar vindt voor een groot deel in overleg en 

onder regie van Zwembad De Stok Eigendom B.V. plaats. In het verslagjaar is met behulp van externe 
^ deskundigen gekeken hoe bij een gelijkblijvend kwaliteitsniveau van het complex de onderhoudskosten 

substantieel kunnen worden verlaagd. Dit bleek mogelijk te zijn door met name de ramingen en de 
onderhoudsmaatregelen op de installaties bij te stellen, waardoor bij gelijkblijvende bedrijfszekerheid 
een besparing in de exploitatie kan worden bereikt. B 

B 
B 
B 
B 

B 

B 
B 
B 
B 

Verwachte gang van zaken 2014 
De geldlening die door de gemeente is verstrekt kent een rentepercentage van 3,8%. De 
renteherziening zal plaatsvinden per 1 oktober 2014. Omdat de huidige rentestand gunstig was is 
besloten om de rente voor de nieuwe renteperiode al eerder vast te leggen. Met de gemeente 
Roosendaal is in februari 2014 de rente vanaf 1 oktober 2014 voor de resterende looptijd van de lening 
vastgezet op 2,75%. 

Door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roosendaal wordt de mogelijkheid 
* onderzocht van eventuele privatisering van Zwembad De Stok Exploitatie B.V. en eventueel ook van 

Zwembad De Stok Eigendom B.V. Waar verlangd zullen wij uiteraard vanuit een constructieve houding 
B deelnemen aan dat onderzoek. Leidend zal daarbij zijn de tripartiete overeenkomst die tussen de 

gemeente Roosendaal, Zwembad De Stok Exploitatie B.V. en Zwembad De Stok Eigendom B.V. is 
B afgesloten over de exploitatie en instandhouding van het zwemcomplex. 

Roosendaal, 19 mei 2014 

L.J. Nelis RA 
Directeur 
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Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal ^ 

Balans per 31 december 2013 ( 

31-12-2013 31-12-2012 

(na voorstel resultaatbestemmins) 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 5.360.269 5.663.395 
Overige vaste bedrijfsmiddelen 282.195 160.581 

5.642.464 5.823.976 

Vlottende activa 

Vorderingen 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen - 2.411 
Overige vorderingen en overlopende 
activa 117.041 14.038 

117.041 16.449 

Liquide middelen 800.298 1.038.865 

Totaal 6.559.803 6.879.290 
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31-12-2013 31-12-2012 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Geplaatst kapitaal 1.584.601 1.584.601 
^ Overige reserves -1.227.686 -1.151.537 

356.915 433.064 

Voorzieningen 

Voorziening groot onderhoud 68.935 64.284 

Schulden aan kredietinstellingen 718.252 736.037 
è Schulden aan participant 4.766.299 5.152.316 

Langlopende schulden 

5.484.551 5.888.353 

Kortlopende schulden 

Aflossingsverplichtingen 403.802 388.869 
Schulden aan leveranciers 22.403 8.688 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 154.710 
Overige schulden en overlopende passiva 68.487 96.032 

649.402 493.589 

Totaal 6.559.803 6.879.290 
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Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

V/ inst- en ver l i es reken ing over 2013 

2073 20/2 

Netto-omzet 

Lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Afschrijvingen 
Huisvestingskosten 
Algemene kosten 
Schadekosten loslatende tegels 

Som der bedrijfskosten 

Bedrijfsresultaat 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 
Rentelasten en soortgelijke kosten 
Financiële baten en lasten 

Resultaat 

€ 
860.000 

968.296 

10.200 
1.306 

576.512 
48.142 
33.172 
35.881 

10.200 
400 

465.617 
57.667 
26.531 

5.786 

705.213 566.201 

154.787 

10.793 
-241.729 

12.656 
-256.247 

-230.936 

402.095 

-243.591 

-76.149 158.504 



^ Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

^ Grondslagen van waarder ing en resul taatbepal ing 

B Algemeen 

^ De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Activiteiten 
g De vennootschap houdt zich bezig met het verhuren van onroerend goed. 

^ Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen 

B geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor 
de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 

B 
B 

B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

^ Algemeen 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het 

^ resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

B 
Materiële vaste activa 

B De materiële vaste activa worden opgenomen voor de daaraan bestede bedragen bij verkrijging en 
vervaardiging daarvan verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische 

B levensduur. 

B Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

* gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek 
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. 

B Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. 

Voorzieningen 
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde. 

B 
Langlopende schulden 

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

© onder de kortlopende schulden. 

Kortlopende schulden 
Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een looptijd van minder dan één 
jaar. 



^ Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

^ Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 

Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen de aan derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden 
betaalde (te betalen) interest. 

B 
B 
B 
B 
B 
^ Netto-omzet 
^ De netto-omzet betreft de opbrengst van de verhuur van het pand De Stok 1 te Roosendaal. 

^ Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende materiële vaste activa. 
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Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

Toe l ich t ing op de balans per 31 d e c e m b e r 2013 

Act iva 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Stand per 1 januari 2013 
Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde per 1 januari 2013 

Mutaties in de boekwaarde 
Investeringen 
Afschrijvingen 
Desinvesteringen aanschaffingswaarde 
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen 
Saldo 

Stand per 31 december 2013 
Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 
Boekwaarde per 31 december 2013 

Afschrijvingspercentages 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Belastinsen en premies sociale verzekeringen 

Omzetbelasting 
Loonheffingen 

Bedrijfs Overige Totaal 
gebouwen vaste 

en -terreinen bedrijfs
middelen 

€ € € 

10.899.219 1.210.434 12.109.653 
-5.235.824 -1.049.853 -6.285.677 
5.663.395 160.581 5.823.976 

145.500 249.500 395.000 
-448.626 •127.886 -576.512 

- 224.824 224.824 
- -224.824 -224.824 

-303.126 121.614 -181.512 

11.044.719 1.235.110 12.279.829 
-5.684.450 -952.915 -6.637.365 
5.360.269 282.195 5.642.464 

3.33%-10% 5%-20% 

31-12-2013 31-12-2012 
€ € 

1.821  
590 

2.411 

B 
B 

B 



g Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

B 

B 
B 
B 

Overige vorderingen en overlopende activa 
31-12-2013 31-12-2012 

€ € 

91.769 
11.229 2.850 
7.367 7.367 
780 -

5.896 3.821 
117.041 14.038 

& Nog te vorderen gemeente Roosendaal 
Rente ING Bank N.V. 

B Huur 
Verzekeringspremie 

& Diversen 

B 
B 

Liquide middelen 

B 
ING Bank N.V. bonus spaarrekening 700.000 

g ING Bank N.V. rekening-courant 94.877 36.294 
ING Bank N.V. spaarrekening 5.421 1.002.571 

^ 800.298 1.0.38.865 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
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Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

Passiva 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

Eigen vermogen 

Stand per 1 januari 2013 
Resultaat boekjaar 
Stand per 31 december 2013 

Geplaatst Overige Totaal 
kapitaal reserves 

€ € € 

1.584.601 -1.151.537 433.064 
- -76.149 •76.149 

1.584.601 •1.227.686 356.915 

Geplaatst kapitaal 

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van de vennootschap bestaat uit 36.250 gewone aandelen, elk 
nominaal groot € 45,38. Per 31 december 2013 zijn geplaatst en volgestort 34.920 gewone aandelen a 
€45,38. 

Vermelde bedragen in euro zijn slechts een niet officiële weergave na afronding op twee decimalen als 
bedoeld in artikel 178c Boek 2 B.W. 

Voorzieningen 

Voorziening groot ondertioud 

Stand per 1 januari 
Onderhoudskosten ten laste van voorziening 
Dotatie boekjaar 
Stand per 31 december 

2013 2012 
€ € 

64.284 60.600 
- -3.270 

4.651 6.954 
68.935 64.284 

B 
B 

i> 
B 
B 

De voorziening is gebaseerd op de meerjaren-onderhoudsprognose en betreft het zogenaamde 
eigenaarsgedeelte, welke vooral betrekking heeft op de buitenkant van het zwemcomplex. 

11 



B 
g Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

^ Langlopende schulden 

9 

Lening ING Bank N. V. 

Stand per 1 januari 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 
Saldo per 1 januari 

Mutaties 
Aflossingen in boekjaar 

Stand per 31 december 
Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 
Kortlopend deel 
Saldo per 31 december 

20/3 20/2 
€ € 

840.000 840.000 
-86.980 •70.762 
753.020 769.238 

-16.983 -16.218 

840.000 840.000 
-103.963 -86.980 
-17.785 •16.983 
718.252 736.037 

B 
B 

^ 

B 
B 
B 
B 
B 

Dit betreft een annuïteitenlening verstrekt door de ING Bank N.V. groot € 840.000 voor de bouw van 
B het buitenzwembad. Vanaf 1 mei 2006 bedraagt het rentepercentage 4,72% (10 jaar vaste rente). De 

lening heeft een looptijd van 30 jaar. 

B 
Gemeente Roosendaal heeft zich borg gesteld voor de door de ING Bank N.V. verstrekte lening. Het 

g deel van de lening met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar bedraagt € 638.311. 

B 
B 
D 
D 

© 
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Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

Sctiulden aan participant 

Lening gemeente Roosendaal 

Stand per 1 januari 
© Hoofdsom 

Cumulatieve aflossing 
^ Saldo per 1 januari 

B Mutaties 
Aflossing in boekjaar 

B 
Stand per 31 december 

^ Hoofdsom 
Cumulatieve aflossing 

g Kortlopend deel 
Saldo per 31 december 

20/3 2012 
€ € 

8.634.530 8.634.530 
-3.110.328 -2.752.057 
5.524.202 5.882.473 

-371,886 •358.271 

8.634.530 8.634.530 
-3.482.214 -3.110.328 
-386.017 -371.886 
4.766.299 5.152.316 

Dit betreft een lening van gemeente Roosendaal. In totaliteit is een lening aangegaan van € 8.634.530. 
Met ingang van 1 oktober 2009 bedraagt het rentepercentage 3,8% (5 jaar vaste rente). Met ingang van 
1 oktober 2014 bedraagt het rentepercentage 2,75%. De lening heeft een looptijd van 25 jaar. Tot 
zekerheid is het recht van hypotheek verstrekt op het onroerend goed. Het deel van de lening met een 
resterende looptijd van meer dan 5 jaar bedraagt € 3.013.315. 

B 
B 
B 
B Kortlopende schulden 

Aflossingsverplict) tingen 
B 
B 

Aflossingsverplichting lening ING Bank N.V. 
^ Aflossingsverplichting lening gemeente Roosendaal 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Omzetbelasting 
Loonheffing 

3/-/2-2073 31-12-2012 
€ € 

17.785 16.983 
386.017 371.886 
403.802 388.869 

154.295 
415 -

154.710 

13 



B 
^ Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
& 

Overige schulden en overlopende passiva 

^ Rente lening gemeente Roosendaal 
Rente lening ING Bank N.V. 

& Accountants- en advieskosten 
Netto-loon 

B Schadekosten loslatende tegels 
Onderhoud terrein 

B Diversen 

B 
B 
B 
B 

31-12-2013 31-12-2012 
€ € 

48.947 52.480 
8.685 8.886 
7.496 7.195 

631 1.261 
17.780 

- 5.703 
2.728 2.727 

68.487 96.032 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Investeringsverplichtingen 
De vennootschap is ultimo 2013 voor een totaalbedrag van € 30.659 (exclusief omzetbelasting) aan 
investeringsverplichtingen aangegaan. 

14 



3 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2013 

Som der bedrijfskosten 

Lonen en salarissen 

Lonen en salarissen  

Sociale lasten 

Premies werknemersverzekeringen 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 
Overige vaste bedrijfsmiddelen 

Overige bedrijfskosten 

Huisvestingskosten 

Zakelijke belastingen 
Verzekeringen 
Mutatie voorziening groot onderhoud 
Energiekosten 
Onderhoud gebouwen 
Onderhoud terreinen 

Algemene kosten 

Advieskosten 
Accountants- en advieskosten 
Managementvergoeding 
Abonnementen en contributies 
Diversen 

Schadekosten loslatende tegels 

Vervolgschade 
Vrijval balanspost schadekosten loslatende tegels 

20/3 20/2 
€ € 

10.200 10.200 

1.306 400 

448.626 415.509 
127.886 50.108 
576.512 465.617 

18.444 17.632 
15.738 17.832 
4.651 6.954 
5.000 -
3.511 11.701 

798 3.548 
48.142 57.667 

16.006 4.070 
11.848 13.601 
4.087 4.027 

- 127 
1.231 4.706 

33.172 26.531 

53.661 5.786 
-17.780 -
35.881 5.786 

15 
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B 
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B 

Lening ING Bank N.V. 
B Lening gemeente Roosendaal 

B 
B 
B 
B 
B 

Roosendaal, 19 mei 2014 
" Zwembad De Stok Eigendom B.V. 

B 
B 
B 
B 
B 

Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

Financiële baten en lasten  

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rente- en bankkosten ING Bank N.V. 
Rente belastingen 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

20/J 2012 
€ € 

10.793 12.608 
- 48 

10.793 12.656 

35.342 36.117 
206.387 220.130 
241.729 256,247 

Gemiddeld aantal werknemers 

Bij de vennootschap was in 2013 gemiddeld 1 werknemer werkzaam (in 2012: eveneens 1). 

De directie: L.J. Nelis RA 
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B 
g Zwembad De Stok Eigendom B.V. te Roosendaal 

@ Overige gegevens 

B 
B 
B 
B 
B 

Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat 
a De v/instbestemming bhjkt uit artikel 16 van de statuten. 

1. De winst wordt vastgesteld volgens normen, die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar 
gelden. 

2. De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering. 
3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare 

winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en 
opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de 
statuten moeten worden aangehouden. 

4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit bli jkt dat zij 
geoorloofd is. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen met inachtneming van 
het bepaalde in lid 3 van het onderhavige artikel. 

5. Dividenden worden betaalbaar gesteld ter plaatse en ten ti jde door de Algemene Vergadering te 
bepalen. De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een 

B andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd. Dividenden waarover vi j f jaren na de 
opeisbaarheid niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap. 

B 
^ Voorstel resultaatbestemming 

Tijdens de Algemene Vergadering waarop de jaarrekening zal worden vastgesteld, zal worden 
^ voorgesteld het resultaat 2013 ten laste te brengen van de overige reserves. Dit voorstel is reeds in de 

jaarrekening vewerkt . 

B 
B 
B 
B 
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Contro leverk lar ing van de o n a f h a n k e l i j k e accountant 

Aan: de Algemene Vergadering en de directie van Zwembad De Stok Eigendom B.V. 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Zwembad De Stok Eigendom B.V. te 
Roosendaal gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de 
winst- en verhesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 
Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wi j voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wi j onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

_ Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle^informatie over de 
" bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 

van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's 
V dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

& Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking 
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op 

^ het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 

^ effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren 
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid 

^ van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
^ onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

^ Oordeel betreffende de jaarrekening betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 

^ vermogen van Zwembad De Stok Eigendom B.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Statuiair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in hel handelsregister onder nummer 17171186. 
BDO Audit & Assurance B.V. is hd van BDO inlernaiional Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 
en maakt deel uit van hel wereldwijde netv/erk van juridisch zelfstandige organisaties die onder dc naam "BDO" optreden. 
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken 
naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW 
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 

Roosendaal, 19 mei 2014 

BDO Audit Et Assurance^. V. 
ens deze, 

Drs. H.J.D. Vogelaars RA 
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