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Verslag van het bestuur
De vereniging bezit 783.725 aandelen in de vennootschap en is daarmee enig aandeelhouder van HZPC Holland
B.V. De naam van HZPC Holland B.V. is per 1 juli 2016 veranderd in HZPC Holding B.V. De vereniging heeft alle
aandelen in de vorm van certificaten uitgegeven aan natuurlijke personen en rechtspersonen die aan specifieke
eisen voldoen. Het bestuur voert namens de leden de taak uit van aandeelhouder in de algemene vergadering van
aandeelhouders van HZPC Holding B.V. De activiteiten van de HZPC concentreren zich rond het product aardappel.
HZPC doet onderzoek, veredelt en kweekt rassen en teelt pootgoed, consumptieaardappelen en miniknollen.
Spreiding van risico’s
De inkoop bestaat voor 80% uit variabele contracten, waardoor nauwelijks sprake is van risicovolle in- en
verkoopposities. De afzet kan worden beïnvloed door plantenziektekundige beletsels (fytosanitaire barrières),
of politieke maatregelen. Deze reële risico’s worden daarentegen weer gespreid over meer dan 80 landen waar
HZPC zaken mee doet, waardoor zij niet sterk afhankelijk is van één land. HZPC levert in korte tijd vaak grote
hoeveelheden pootaardappelen aan haar klanten. Hoewel zij regelmatig gebruik maakt van zekerheden in de
vorm van vooruitbetalingen, documentair krediet en bankgaranties, is het resultaat gevoelig voor betalingsrisico’s.
Door de nog altijd voortdurende, wereldwijde crisis is dit risico niet afgenomen. Informatievoorziening is van
cruciaal belang om de risico’s in de organisatie te managen. Daarvoor zijn goedwerkende ICT-systemen van groot
belang. Hier wordt de komende jaren in geïnvesteerd. De export van poot- en consumptieaardappelen vindt
vrijwel volledig plaats in euro’s. Het valutarisico is daardoor laag. Maar door internationale groei is het valutarisico
wel toegenomen. Deze toename komt voort uit deelnemingen in niet-eurolanden. De waardering van deze
deelnemingen kunnen voor een deel afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de lokale valuta.
Strategie en structuur
Het bestuur van de vereniging heeft samen met de raad van commissarissen en de executive board van HZPC
Holland B.V. dit jaar bijzondere aandacht geschonken aan de implementatie van de strategie en de voorgestelde
acquisities. Voor de lange termijn is het strategische researchproject ‘hybridisatie’ van groot belang. Het bestuur
ondersteunt van harte de investeringen die gedaan worden in dit researchproject en realiseert zich dat deze
ontwikkelingen op termijn kunnen leiden tot een ander business model voor HZPC. Desalniettemin wil HZPC
vooroplopen in deze ontwikkelingen en hierin geen afwachtende houding aannemen. Voor het bestuur is de
zelfstandigheid en de continuïteit van de HZPC-organisatie een leidend uitgangspunt.
Resultaten
HZPC Holland B.V. heeft over het boekjaar 2015/2016 een nettoresultaat behaald van 7,0 miljoen euro. Het
rendement op het gemiddeld eigen vermogen komt uit op 15,9%. De raad van commissarissen heeft 64,4% van de
nettowinst van de vennootschap ter beschikking gesteld aan de aandeelhouder. Dit komt overeen met het bedrag
van 4,5 miljoen euro. Per certificaat betekent dit een dividend van 5,75 euro. In de jaarrekening van de vereniging
is dit dividend verwerkt.
In het jaar 2015/2016 waren de prijzen van de consumptieaardappelen in West-Europa hoger dan het voorgaande
jaar. Dat was een jaar met heel lage prijzen. Hierdoor is de omvang van de Europese markt voor pootaardappelen
weer teruggekeerd naar een normale markt. De markt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika was beperkt door
de politieke situatie en de olieprijzen. De markt in Rusland was heel moeizaam. Droogte en effecten van El Niño
hebben invloed gehad op de aardappelteelt op het zuidelijk halfrond. De activiteiten in China en India krijgen en
vragen veel aandacht. Al met al heeft HZPC haar volume van verkochte of in licentie geteelde pootaardappelen
weer kunnen verhogen en is ook de omzet en de brutomarge verhoogd, waardoor het jaar 2014/2015 als een dip
gezien kan worden in een langere reeks van succesjaren.
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Groeicijfers
HZPC heeft over het laatste decennium constant een groei laten zien in tonnage. Hierbij worden de tonnen
verkocht pootgoed en de in licentie geteelde tonnen, samengevoegd. In 2013/2014 had HZPC 675.000 ton
verkocht c.q. in licentie laten telen. In 2014/2015 is het tonnage gedaald naar 642.000 ton, maar HZPC heeft
daardoor haar langetermijnplanning voor verdere groei hierop niet gewijzigd. In 2015/2016 heeft HZPC wederom
een groei laten zien naar 677.000 ton. Voor 2016/2017 verwacht HZPC de 700.000 ton te overtreffen; dit onder
normale marktomstandigheden en inclusief de acquisities die hebben plaatsgevonden in 2015/2016. Daarmee
komt het 5-jaargemiddelde volumegroeicijfer weer boven de doelstelling voor de lange termijn van 4% uit.

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

4.442

1.016

9.199

4.494

6.998

Rendement op Eigen vermogen (in %)

12,0

2,6

23,7

10,6

15,9

Nettowinst per aandeel (x EUR 1)

5,67

1,30

11,74

5,73

8,93

Dividend per aandeel (x EUR 1)

3,75

1,00

7,50

3,75

5,75

66

77

64

65

64

64,35

77,90

93,5

113,15

136,90

5,8

1,3

8,0

3,3

4,2

Jaar
Nettowinst (x EUR 1.000)

Dividend als % van de winst (in %)
Beurskoers per 30 juni (x EUR 1)
Dividend als % van de koers (in %)

Acquisitie
HZPC heeft in 2015/2016 twee overnames gedaan. In januari 2016 is 58,7% van de nog uitstaande aandelen
van HZPC Sadokas OY gekocht. Hiermee is Sadokas OY een 100% deelneming van HZPC. Sadokas OY heeft
een 100% dochter in Rusland. Door deze overname is de positie van HZPC in Rusland versterkt in lijn met de
strategie. In april 2016 heeft HZPC de activiteiten overgenomen van KWS Potato Nederland. Deze overname is
ondergebracht bij Stet Holland B.V., een 100% deelneming van HZPC Holding.
Juridische herinrichting HZPC
Op 1 juli 2016 is de juridische herstructurering afgerond. Hierdoor bestaat HZPC nu uit een Holding met daaronder
vijf dochterondernemingen:
•

HZPC SBA Europa B.V.

•

HZPC SBA Development  B.V.

•

HZPC IPR B.V.

•

HZPC Research B.V.

•

Stet Holland B.V.

Algemene vergadering van aandeelhouders
In de statuten van HZPC Holland B.V. en HZPC Holding B.V. is vastgelegd welke beslissingen aan de algemene
vergadering van aandeelhouders en dus aan het bestuur, ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.
Er is in het afgelopen jaar één algemene ledenvergadering van certificaathouders/aandeelhouders gehouden.
Hierin is onder meer de voortgang van de ondernemingsresultaten besproken. Het bestuur heeft vijf keer
vergaderd en er zijn twee algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden.
Benoemingen
In de algemene ledenvergadering van november 2015 is de heer P. Haenen herbenoemd in het bestuur van de
vereniging voor een periode van vier jaar. In het college van telers is de heer A. Vael uit Zaamslag toegetreden;
afgetreden is de heer S. Simons.
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In het college van kwekers zijn op 11 november 2015 mevrouw M. Maes-de Vries en de heer. Y.P. van der Werff jr.
benoemd. Afgetreden zijn mevrouw D. Bierma-Hoogterp en de heer W. Scholtens.
De raad van commissarissen heeft de heer W. Sinnema voorgedragen voor herbenoeming van een nieuwe termijn.
Het bestuur heeft deze herbenoeming goedgekeurd. De heer B. Visser heeft aangeven dat hij in het kalenderjaar
2016 de raad wil verlaten. Het voorzitterschap van de heer B. Visser wordt overgenomen door de heer M. Ubbens.
De raad van commissarissen heeft de heer M.W.C. Kester voorgedragen voor benoeming tot commissaris van
HZPC. Deze voordracht is aanvaard door het bestuur van de vereniging.
Beursdagen
Ook dit boekjaar zijn er twee beursdagen gehouden voor het verhandelen van certificaten HZPC. De koers
steeg beide keren met 10% naar een koers van 136,90 euro. De vereniging heeft aan het einde van het boekjaar
2015/2016 geen certificaten in haar bezit. De commissie van toezicht volgt de uitvoering van de procedures bij het
verhandelen van de certificaten zoals vastgelegd in het beursreglement.
Dit boekjaar hebben zeventien teler-certificaathouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid een lening aan te
gaan voor de aanschaf van certificaten. Er zijn zes volledige aflossingen van de leningen geweest. Momenteel
maken veertig teler/certificaathouders gebruik van deze regeling. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid,
bedroeg op balansdatum 348.894 euro (vorig jaar 366.005 euro).
Het totaal aantal certificaathouders is nagenoeg gelijk gebleven. Per 30 juni 2016 waren er 1.306 certificaathouders,
zeventien meer dan het jaar ervoor. Het aantal leden van de vereniging bedraagt thans 1.023 (78% van het aantal
certificaathouders). De organisatie van de beursdag is in oktober 2015 door de Rabobank uitgevoerd. Zoals vorig
jaar aangekondigd is in mei 2016 de handelsdag uitgevoerd door ING. De migratie is volgens velen en het bestuur
naar tevredenheid verlopen.
Boekjaar 2015/2016
Over boekjaar 2015/2016 is sprake van een negatief resultaat van de vereniging van 71.641euro. Nu de vereniging
geen certificaten meer bezit, zal het inkomen zich beperken tot de rente op liquide middelen. De colleges van
telers en kwekers hebben ook dit boekjaar regelmatig overleg gehad met de executive board en medewerkers van
HZPC. In deze overleggen worden de gemaakte afspraken met betrekking tot de overeenkomsten van telers en
kwekers getoetst en zo nodig aangepast aan de ontwikkelingen in de sector en het bedrijf.
Tot slot willen wij namens het bestuur een ieder danken voor de inzet in het afgelopen boekjaar.
Joure, 6 oktober 2016
Namens het bestuur,
J.P. Lindenbergh, voorzitter
J.J.M. van der Heijden, secretaris
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Balans

(na resultaatbestemming)

x eur 1.000

Toelichting

30-06-2016

30-06-2015

		

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa

		

Aandelen HZPC Holland B.V. ten behoeve van certificaathouders

1

Vorderingen op certificaathouders

2

349

366

Totaal vaste activa		

16.024

16.041

15.675

Vlottende activa

15.675

		

Vorderingen

		
3

3.830

2.498

Rekening-courant HZPC Holland B.V.		

-

-

		 3.830

2.498

Te ontvangen dividend HZPC Holland B.V.

		

Liquide middelen
Banken		 656

623

Totaal vlottende activa		

4.486

3.121

Totaal activa		

20.510

19.162

		

PASSIVA

				

Eigen vermogen		
Reserves

Langlopende schulden

4

			
318

390

			

Uitgegeven certificaten van aandelen

15.675

15.675

349

366

		 16.024

16.041

Overige langlopende schulden

5

Kortlopende schulden		
Te betalen dividend certificaathouders
Rekening-courant HZPC Holland B.V.		
Overige schulden

3.830

2.498

308

175

30

58

		
4.168
2.731

Totaal passiva		

20.510

19.162
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Winst-en-verliesrekening
x eur 1.000

Toelichting

2015/2016

2014/2015

Dividendopbrengst certificaten van aandelen in eigen beheer HZPC Holland B.V.

-

-

Overige opbrengsten

-

-

Totaal baten		-

-

opbrengsten

kosten
6

113

91

Doorberekend aan HZPC Holland B.V.		

-41

-37

Totaal kosten		72

54

Overige bedrijfskosten

Rentebaten en -lasten		

0

0

Nettoresultaat		-72

-54
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Algemene toelichting op het jaarverslag
Oprichting Vereniging HZPC			
De Vereniging is per 29 november 1999 ontstaan middels een juridische fusie tussen de in Vereniging omgezette
Coöperatie De ZPC Pootgoed Belangen B.A. en de in Vereniging omgezette Stichting Administratiekantoor
Hettema.
De Vereniging HZPC beschikt over het juridische eigendom van 100% van de aandelen in HZPC Holland B.V. te
Joure.
Activiteiten

		

De Vereniging heeft ten doel:
a. de uitgifte en beheer van certificaten van aandeel in de Vennootschap;
b. het bevorderen van bepaalde stoffelijke belangen van haar leden/certificaathouders;
c. het bevorderen van bepaalde stoffelijke belangen van haar telers;
d. het bevorderen van bepaalde stoffelijke belangen van haar kwekers.
				
Boekjaar

		

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op
historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en
de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst-enverliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat
nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief
of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen.
Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt
voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid
van de bepaling van de waarde.
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De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten
worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan
de koper.
Afronding
De jaarrekening wordt gepresenteerd in duizenden euro’s, de functionele valuta van de vereniging.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële
instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
Financiële vaste activa
Kapitaalbelangen en certificaten waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde.
De leningen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode,
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
De overige financiële vaste activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief
transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs
op basis van de effectieverentemethode, verminderd met eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Opbrengsten van vorderingen en overige effecten die tot de financiële vaste activa behoren, worden verantwoord
in het jaar waarop deze betrekking hebben.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Rentebaten worden verantwoord in
de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.
Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien
materieel).
Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode,
onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging.
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Eigen vermogen
Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van eigenvermogensinstrumenten worden gepresenteerd
onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in mindering van het eigen
vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de
winst.
Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van een financiële verplichting worden gepresenteerd
onder het vreemd vermogen. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten
worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.
Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs
op basis van de effectieverentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Opbrengstverantwoording
De vereniging rekent de opbrengst tot de netto-omzet wanneer alle belangrijke rechten op economische voordelen
alsmede alle belangrijke risico’s met betrekking tot de transacties zijn overgedragen aan de koper, wanneer
levering heeft plaatsgevonden, de prijs is vastgesteld of bepaalbaar is en er redelijke zekerheid bestaat dat de
verkoopprijs inbaar is. Normaal gesproken wordt aan deze criteria voldaan op het moment dat het product of de
dienst geleverd is en acceptatie, indien vereist, verkregen is.
Kosten
De kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De operationele kosten worden gedragen door HZPC Holland B.V.
Belastingen over het resultaat
De vereniging is niet zelfstandig belastingplichtig.

JAARVERSLAG VERENIGING HZPC 2015/16

10

Toelichting op de balans
1. Aandelen HZPC Holland B.V. ten behoeve van certificaathouders
Naam

Statutaire zetel

HZPC Holland B.V.

Joure

Aantal aandelen	Deelname in %
783.725

100

		
In de aandelen HZPC Holland B.V. ten behoeve van certificaathouders, 783.725 stuks, hebben zich geen mutaties
voorgedaan. Deze aandelen worden op de nominale waarde van 20 euro per aandeel gewaardeerd.
In de certificaten van aandelen HZPC Holland B.V. in eigen beheer hebben zich mutaties voorgedaan.
Op balansdatum heeft de Vereniging geen certificaten in eigen beheer.
De waardering van deze certificaten van aandelen vindt plaats tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

				

x eur 1.000

30-06-2016

30-06-2015

2. Vorderingen op certificaathouders		
Aan certificaathouders verstrekte leningen t.b.v. aankoop certificaten
Stand begin boekjaar

366

202

Bij: nieuwe leningen

106

265

-123

-101

349

366

Af: aflossingen
Stand einde boekjaar
Het gehanteerde rentepercentage varieert van 0,1% tot 2,8%.
De looptijd van de leningen bedraagt maximaal 5 jaar.

3. Te ontvangen dividend HZPC Holland B.V.
Vereniging HZPC ontvangt dividend vanuit HZPC Holland B.V., onder aftrek van
dividendbelasting, en betaalt dit volledig door aan de certificaathouders.

4. Eigen vermogen		

Reserves			
Stand begin boekjaar

390

444

Af: resultaat boekjaar

-72

-54

Stand einde boekjaar

318

390

5. Langlopende schulden
Overige langlopende schulden		
Lening o/g HZPC Holland B.V. ter financiering van de leningen u/g verstrekt
aan certificaathouders. De looptijd van de leningen bedraagt maximaal 5 jaar.
Het gehanteerde rentepercentage varieert van 0,1% tot 2,8%.		
Stand begin boekjaar
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen
Stand einde boekjaar

366

202

106

265

-123

-101

349

366

RESULTAATBEPALING			
De exploitatiekosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.			
De operationele kosten worden gedragen door HZPC Holland B.V.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening
x eur 1.000

2015/2016

2014/2015

6. Overige bedrijfskosten		
Kosten beursdagen

72

54

Organisatiekosten

41

37

-

-

113

91

Bankkosten

Doorberekend aan HZPC Holland B.V.		
Operationele kosten

41

37

Joure, 6 oktober 2016
Het bestuur van de vereniging

J.P. Lindenbergh, voorzitter
J.R. de Jong, vicevoorzitter
J.J.M. van der Heijden, secretaris
P.C.M. Haenen
S. Wijma
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Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het Bestuur van Vereniging HZPC
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 van
Vereniging HZPC te Joure gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2016 en de winst-enverliesrekening over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 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 vereniging 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 Verslag van het bestuur, 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 wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 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 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 inrichten 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 vereniging.
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 vereniging gemaakte schattingen, alsmede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Vereniging HZPC per 30 juni 2016 en van het resultaat over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

JAARVERSLAG VERENIGING HZPC 2015/16

13

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 Verslag van het bestuur, 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 Verslag van het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Groningen, 6 oktober 2016
KPMG Accountants N.V.
R.W. van Dijk RA
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Resultaatbestemming
De resultaten van Vereniging HZPC zullen ten gunste of ten laste van de reserves worden gebracht.
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HZPC Holland B.V.

Phone +31 (0)513 489 888

Edisonweg 5, 8501 XG Joure

Fax

+31 (0)513 489 800

Postbus 88, 8500 AB Joure

E-mail

info@hzpc.nl

