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N.V REWIN West-Brabant (Geconsolideerd) 

1. ALGEMEEN 

1.1 Statutaire gegevens 

Naam N.V. RĒWSN West-Brabant 
Vestigingsplaats Breda 
Adres Cosunpark 22 - 4814 ND 

1-2 Oprichting en doel 

De oprichting van het Regionaal Werkgeiegenheìds Instituut Regio Breda N.V. heeft plaatsgevonden op 19 november 
1986- De activiteiten hebben een aanvang genomen in de loop van september 1986. 
Op 29 januari 1997 is de statutaire naam gewijzigd in N.V. Rewin West-Brabant. 

Het doei van de vennootschap luidt a's volgt: 

Het versterken van de sociaat-economische structuur en het bevorderen van de werkgelegenheid in Wesl-Brabant. 

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: a. de promotie van West-Brabant en hel uitvoeren van acquisrttewerttzaamheden voor de in West-Brabant 
samenwerkende gemeenten; 

b- het stimuleren en uivoeren van projecten die de regionaal economische structuur versterken: 
c. het in samenwerking met derden bevorderen van nieuwe- en in stand houden van bestaande ondernemingen; 
d. het samenwerken met uitvoeringsorganisaties van riįk en provincie; 
e. het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden 

1.3 Vennootschapsbelasting 

Op grond van artikel 2 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 is de vennootschap niet aan vennootschaps

belasting onderworpen. 

1.4 Valuta 

De geconsolideerde jaarrekening 2016 is opgesteld in Euro's. 

1.5 Datum opmaak 

De geconsolideerde jaarrekening is opgemaakt op 6 maart 2017. 



N.V. RE WIN WestSrabant  Geconsolideerd (vóòf winstbestemming) 

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 

Materiele vaste activa I 
overige bedrijfsmiddelen (1) 57.993 

Financiële vaste activa/ 
Deelneming Green Chem Campus 253.062 

Totaal vaste 
activa 311.055 

Groepsvermogen 

81.452 Totaal groepsvermogen 

31122016 

1.Û36.099 

31122015 

577.360 

Voorzieningen 

Voorziening project en overigen (6) 

Vlottende activa 

Totaal voorzieningen 

Kortlopende schulden 
I overlopende passiva 

Vooruit betaalde projectkosten (2) 120 783 639.780 Vooruit ontvangen projectgelden (7) 

Debiteuren (3) 

Overige vorderingen (4) 

Liquide middelen (5) 

Totaal vlottende 
activa 

78.070 

83.651 

1 467.646 

1.750.150 

52.007 Crediteuren (8) 

87.765 Overige kortlopende schulden (9) 

1.029.868 

Kortlopende schulden 
1.809.418 /overlopende passiva 

134.594 

233.438 

282.262 

202.213 

1.B90.870 TOTAAL 
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GECONSOLIDEERDE VERLfES EN WINSTREKENING 

Netto Omzet fiOl 

Bijdragen aandeelhouders/overigen 1.796.473 1.522.181 

Projectontvangsten 787.069 605,164 

Som der bedrijfsopbrengsten 2.583.542 2.127.345 

Kosten 

Lonen en salarissen (11) 
* Salariskosten medewerkers 1 420-946 1.395.207 
* Sociale lasten 150,281 151.869 
' Pensioenlasten 142.171 151.884 
* Doorbelasting overigen 12.000 6.813 
Totaal tonen en salarissen 1.725.398 1.705.778 

Afschrijvingen 19.859 17.453 

Overige bedrijfskosten 631.247 405.564 

Som der bedrijfskosten 2.376.504 2.128.795 

Financiële baten en lasten 

Financiële baten 2.239 5.789 
Financiële lasten (14) 0^ -755 
Resultaat uit financiële baten/lasten 2.239 5.034 

Geconsolideerd resultaat uit gewone bedrijfsvoering 209.277 3.584 
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GRONDSLAGEN 

Consolidatie grondslagen 
tn de geconsolideerde jaarrekening van REWIN West-Brabant N.V. zijn de financiële gegevensverwerkt van de tol de groep behorende maatschappijen en 
andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsoli
deerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resuitaatbepaling van REWIN West-Brabant N.V.. 

De financiële gegevens van REWIN West-Brabant N.V. zíjn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening. 

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en vernnootschappen zíjn volledig in de 
geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder de eliminatie van de onderlingen verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in 
het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. 

In de geconsolideerde jaarrekening zijn de cijfers opgenomen van de volgende rechtspersonen: 
- REWIN West-Brabant N.V. 
- REWIN Projecten B.V. 

Veraeliikenae cijfers 
De cijfers voor 2015 zíjn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken. 

Algemene grondslagen 
Algemeen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

De waardering van activa en passřva en de bepahng van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn ge

realiseerd. Verrichtingen en mogelijke verliezen díe hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zíj voor het 
opmaken van de jaarrrekeníng bekend zijn geworden. 

Materiële vaste activa 
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgīngsprijs plus bijkomende kosten of vervaardfgingsprijs onder aftrek van lineaire afschrij

vingen gdurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waarde

verminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake Is van een bijzondere waardeverminde

ring wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 

Finęncįëfe instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. 

tn de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boek

waarde Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen". 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethooe (nettovermogenswaarde) 

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gege

vens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. 

Indien de waardering van een deelneming volgens de netovermogenswaarde negatief ís, wordt deze op nfhH gewaardeerd, indien en voorzover REWIN 
WestBrabant N.V. ín deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voorde schulden van de deelneming, dan wel het stenige voornemen heeft de deelneming 
tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. 

Impairment of vervreemding van vaste activa 
De onderneming verantwoord! materiële en financiële vaste activa in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaglegging. Volgens deze grondslagen dienen activa met een lange levensduur te worden beoordeeld op impairment wanneer wijzigingen of omstandig

heden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdfenmogetijkheid van activa die in 
gebruik zijn. wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal 
genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte toekomstige kasstroom wordt een bedrag voor impairment ten laste van het 
resultaat geboekt voor het verschíl tussen de boekwaarde en de reële waarde van het aclief. Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere marktwaarde, onder aftrek van verkoopkosten. 

Vordeňņfíen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële 
waarde en geamortiseerde kostprijs zíjn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen ais gevolg van 
oninbaarřieíd worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Onder de vorderingen ís een post nog te factureren opbrengsten verantwoord. Dit betreft de nog te factureren opbrengsten inzake verrichte werkzaam

heden in het kader van (subsidie) projecten welke betrekking hebben op het boekjaar en waar per balansdatum naar verwachting nog subsidie voor ont

vangen zal worden. 

Per project worden eisen gesteld aan de afwikkeling, maar doorgaans ís een accountantscontrole nodig na afloop van het project. Op basis van deze eind

controle en het eindverslag nemen financiers een standpunt in en geven zij een verklaring af dat het project wordt geaccepteerd, indien het tijdens de loop

tijd van het subsidie project voorzienbaar is dat de opbrengsten/financiering tekortschieten ten opzichte van de te maken nosten kunnen tussentijds aí 
voorzieningen ten laste van de resultatenrekening worden gebracht. 
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Voorzieningen 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen díe noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominafe waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk ziįn om de verplichtingen af 
te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Kortlopende schulden 
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reëie waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. 

Onder de kortlopende schulden zijn vooruit ontvangen bedragen verantwoord Dit betreft de vooruit ontvangen bedragen in het kader van (subsidie) 
projecten welke betrekking hebben op het boekjaar en waar per balansdatum de werkzaamheden nog voor uitgevoerd moeten worden. 

tjrofio's/agen voor bepaling van het resultaat 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De 
opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zíj zijn gerealiseerd. 

Qpbrengstverantwoordina 
Verantwoording van opbrengsten uit de fevering van diensten geschiedt naar rato van űe geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan 
de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. 
De opbrengsten bestaan in hoofdlijnen uit: 
 Bijdrage van aandeelhouders 
 Subsidies ten behoeve van projecten 

Bijdrage van aandeelhouders worden als baten verantwoord in de resultaten rekening in hei jaar waarvoor de bijdrage specifiek is toegezegd. De baten 
worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 

Subsidies ten behoeve van projecten worden als baten verantwoord in de resultatenrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of 
opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord aís het waarschgnlijk is dat 
deze worden ontvangen. 

Personeelskosten 
Onder lonen en salarissen wordt verstaan de over het jaar betaald c.q. verschuldigde salarissen, het vakantiegeld en de daarmee samenhangende 
sociale lasten en pensioenpremies. 

Voorzieningen voor uersoneelsbeloninaen 
De vennootschap heeft een pensioenregeling. De regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensíoenuítvoerder. te weten bedrijfsīakpensíoen

fonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering". In deze benadering wordt 
de aan de pensíoenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. 

Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomt wordt beoordeeld of en zo ja weike verplichtigen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder 
verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waar onder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioen

uitvoerder, leiden tot lasten voor de vennootschap en worden īn de balans opgenomen in een voorziening. Bį eindloonregetingen wordt een verplichting 
(voorziening) voor (coming) backservice opgenomen indien toekomstige salarisverhogingen op balansdatum reeds zijn toegezegd. 

De waardering van de verplichting is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te wikkelen. Indien het effect van 
de tijdswaarde van geld materieel is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. Discontering vindt pfaats op basis van rentetarieven 
van hoogwaardige ondememingsobligaties. 

Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten. 

Een pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer de vennootschap beschikkingsmacht heeft over de pensìoenvcrdering, wanneer het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die de pensioenvordering in zich bergt zullen toekomen aan de vennootschap, en wanneer 
de pensíoenvorderirtg betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Ultimo boekjaar 2016 en boekjaar 2015 waren er voor de groep geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de 
pensioenuitvoerder verschuldigde premie. 

De dekkingsgraad van het betrokken bedrijstakpensioenfonds bedraagt per 31 december 2016 volgens opgave van hetfonds 96,6Vo. Op basis van het 
uitvoeringsreglement heeft de vennootschap bíj een tekort in het fonds geen verplichting tol het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan door hogere 
toekomstige premies. 

7 

Va/* Oers Audit 

Geĩnitiaiiseerd voor 
waarme rici rţo sdce í e i nden 



TOELICHTING OP GECONSOLIDEERDE BALANS 

ACTIEF 
31-12-2016 31-12-2015 

Vaste activa 
- Materiële vasie activa (kantoorinvemaris) (1) 

De boekwaarde van de materiële vaste activa had bet volgende verloop 

Stand per 1 januari 
Aanschafwaarde 227.870 272.583 
Cumulatieve afschrijving 150.018 252.357 
Boekwaarde 77.852 20.226 
Mutatie boekjaar 
investeringen 0 75.079 
Desìnvesteringen {aanschafw.) 0 -119.792 
Oesinvesteringen (cum. afs.) 0 117.633 
Afschrijvingen -19.859 -15.294 

-19.859 57.626 

Boekwaarde 57.993 77.852 

Stand per 31 december 
Cumulatieve aanschafwaarde 227.870 227.370 
Cumulatieve afschrijving 169.877 150.01 B 
Boekwaarde 57.993 77.852 

Het afschrijvingspercentage van de vaste materiële activa bedraagt 20V«. 

- Financiële vaste activa (1) 
Deelneming GCC 
Stand per 1 januari 3.600 3.600 
Mutatie boekjaar 249.462 0 
Stand per 31 december 253.062 3.6OO 

De vestigingsplaats van de Green Chemistry Campus is Bergen op Zoom. De deetneming is gewaardeerd op netto vermogenswaarde 
Voor de mutatie in het boekjaar wordt (uiteindelijk) een wettelijke reserve ingehouden winst deelnemingen aangehouden. 

Vlottende activa 

* De post te ontvangen prpjectbedragen is het totaal van de al betaalde projectkosten waarvoor nog geen vergoeding ontvangen is. 

Vlottende activa 
* Vooruitbetaalde projectkosten (2), 31-12-2016 31-12-2015 

Biotinx 9.384 0 
Makel en schakefwerk Agroťuod 10.310 0 
Sugar Delta 188 0 
Scelio4B 2.316 0 
ICAReS 90 0 
Smarī Tooiing 7.007 0 
Link2innovaïe 18.537 0 
Cross Roads 2 23.972 0 
Pyrolyse Cluster Moerdijk 48.789 4.375 
Logistic Accelerator 0 16.635 
Business Accelerator Woensdrecht (BAC) 0 161.802 
R4R 0 5.689 
SRC Bio Aromaten 0 67.0B0 
BBİ2 0 39.600 
Multi Model Smart Match 0 3.102 
CAPI 0 11.500 
Goederenvervoer Roosendaal 0 6.341 
Philip Morns Bergen op Zoom 0 39.854 
Biobased NWE a 47234 
Maintenance 3i 0 119.825 
Maintenance Sehsuas 1 0 55.051 
Maintenance Digisoi 0 27103 
Maintenance Berisuas 2 0 34.589 

Totaal te ontvangen bedragen projecten 120 783 639.780 

De looptijd van de vordehngen inzake projecten is afhankelijk van de looptijden van de projecten, die varieert van 1 tot 3 jaar. 
Alle projecten zijn opgenomen onder de afdeling díe verantwoordelijk is voor de uitvoering van desbetreffend project. 
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- Vorderingen en overlopende activa 31-12-2016 31-12-2015 

' Oebtteuren (3) 78.070 52.007 

Overige vorderingen 14} 
* Nog te vorderen Top Sectoren 0 0 
' Nog te vorderen P&A 2.441 0 
* Nog te vorderen Algemeen 5.009 1.806 
' Nog te ontvangen BTW 28.332 36.794 
' Vooruitbetaalde kosten 47.869 49.165 
' Rekening courant 0 0 

83.651 87.765 

- Liquide middelen (5) 
' Kassaldo 78 204 
4 RABO rekening-courant 161.422 55.511 
* RABO bedrijfstelerekening 1.046.218 907.733 
* RABO rekening-courant Projecten BV 258.928 66.418 
* Kruisposten 0 0 

1.457.646 1.029.866 

Groensvermooen 
Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de enkelvoudige jaarrekening van NV REWIN West-Brabant 

- Voorzieningen (6) 31-12-2016 31-12-2015 

Projectrisico's: 
Stand per 1 januari 167.399 159.934 
Bij-, dotatie 25.000 100.000 
Al: vrijval -167.399 -92.535 
Stand per 31 december 25.000 167.399 

Toegevoegd is een voorziening voor het project Pyrotyse cluster Moerdijk ad Ç 25.000. 

Overige voorzieningen (6) 
Stand per 1 januari 73.993 191.334 
Bij: dotatie 200.000 0 
Af: vrijval -23.942 -117.341 
Stand per 31 december 250.051 73.993 

Betreft voorziening voor de afkoop wachtgeldregeling destijds afgestort door de voormalig aandeelhouders, de KvK's. Deze bedraagt C 50.051.-. 
Er is een voorziening getroffen voor nog te leveren uren aan de Green Chemistry Campus BV in de komende 4 jaar ad É 200.000 
Deze is gebaseerd op de verplichting tot levering van een agtostorting ad í 200.000 o.g.v. de Samenwerkingsovereenkomst van 7-12-2016 
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Kortlopende scnulden en overlopende passiva 
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen: 

* Vooruit ontvangen projectgelden zijn de ontvangen project voorschotten waar nog geen project betalingen tegenover staan (7). 

31122016 31122015 

Verkenning High Tech bus. Sect. WBr 17.471 0 
lOT proeftuin WBr 8.084 0 
Aanjaagproject speerpuntsectoren 103.500 0 
Beurs Muencnen 14.753 0 
Beurs Provada 3.400 0 
Prog. Man. High Tech Maintenance 45.000 0 
BIK Bio infrastructuur i Kennis 4.349 0 
Untc2lnnovate 4.093 0 
Biobased4SME 45.480 0 
Lulerhub 8.266 24.108 
Logistieke Proeftuin Moerdijk 8.911 2.321 
MKB Biobooster (BBİ3) 54.350 96.000 
BíoLinx 57.166 202.697 
Stratos bus. Pian 7.200 62.437 
AeroSpace West Brabant 0 25.400 
Robots in de procesindustrie 0 5.230 
Acquisitie GCC  indumij 0 19.271 
Spoorvervoer Oosterhout 0 1.188 
Biobased  Rabobank 0 50.000 
Blobased NWE 0 15.415 
MKB Topsectoren KvK 0 75.000 
Logstleke Hub Woensdrecht 0 2.001 
Biobased R4R 0 6.375 
Vooruit ontvangen bedragen projecten 382.023 587.643 

Crediteuren (8) 134.594 282.262 

Overige kortlopende schulden (9) 
* Nog te betalen algemeen 47.029 47.047 
" Nog te betalen loonheffing, soc. lasten en pensioenpremies 94.708 74.534 
' Nog te betalen BTW 2.314 3.629 
* Nog te betalen vestigers 0 1.542 
' Nog te betalen top sectoren 9.987 8.885 
* Reservering vakantiedagen 37.899 25.172 
* Reservering vakantiegeld 41.701 41.404 
* Te betalen aan REWIN Projecten BV 0̂  

233.438 202.213 

Niet in de baians opgenomen verplichtingen: 

* Terzake huur onroerend goed is een contract afgesloten met VastNed Offices Benelux Holding BV voor de periode van 5 jaar. Startdatum van dit 
contract is 1 maart 2015. Totale resterende verplichting is Ç 210.060, waarvan C 66.335. vervalt binnen een jaar. 
Door de RABOBank is een bankgarantie afgegeven ad Ç 23.919 aan verhuurder 

* Voor een wagen is een operational lease contract afgesloten per 11112014 voor de periode van 5 jaar. Totale resterende verplichting is í 24 786 

waarvan Ç 8.748, vervalt binnen een jaar. 
" Ten behoeve van de automatisering is een 3 jarig contract afgesloten. De resterende verplichting van dit contract bedraagt É 49.939, waarvan 

C 49.939, vervari binnen een jaar. Ingangsdatum van dit contract is 01012015. 
* REWIN is een verplichting aangegaan om samen met Indumij C 470.000 agíostorting te gaan doen in Green Chemistry Campus BV 

De verdeling van deze storting wordt tussen aandeelhouders nog nader bepaald. REWIN is voornemens C 200.000 ín uren 
te gaan leveren in 4 jaar tijd om aan haar storiingsverpíichting te gaan voldoen. 

Voorstel verwerking van het resultaat 2016 

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2016 ad ë 209.277 ten gunste van de overige reserves te brengen. 
Dít voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt, ir afwachting van de beslissing van de algemene vergadering 
van aandeelhouders. 
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TOELICHTING OP OF GECONSOLIDEERDE WINST EN VERLIESREKENING 

Nettn omzeil 10) 

De bijdragen van de gemeenten voor de N.V Rewjn WestBrabant zijn door het RWB geïnd. 
De bijdrage van de gemeente Tholen is door de vennootschap zelf geïnd. 

De totale omzet Is met ongeveer 10*^ gestegen. 

Werknemers 

Het gemiddeld aantal werknemers in 2016. NV en BV: is 14.05 fte (2015 was 14,7fteï 
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N V. REW1N WESTBRABANT 

FINANCIEEL VERSLAG 2016 
(enkelvoudig) 
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N.V. REWIN Wesi-Brabanl 

BALANS (vóór winstbestemming) 
(enkelvoudig) 

Materiele vaste activa I 
overige bedrijfsmiddelen (1) 

Financiële vaste activa I 
Deelneming in groepsmaat
schappijen (2) 

Totaal vaste 
activa 

Eigen vermogen 

Gestort en opge-
77.852 vraagd kapitaal (7) 

Agŕoreserve (8) 

Wettelijke reserve (9) 

61.007 

Overige reserves (10J 

Onverdeeld resuttaat (11) 

153.378 

24.766 

249.462 

399.217 

209.277 

153.378 

24.766 

0 

395.634 

3.583 

Totaal eigen 
138.859 vermogen 

Voorzieningen (12) 

Project risico's 
Overig 

25.000 
250.051 

167.399 
73.993 

Vlottende activa 

Totaal voorzieningen 

Kortlopende schulden 
i overlopende passiva 

Vooruitbetaalde projectkosten (3) 355.978 Vooruitontvangen projectgeiden (13) 

Debiteuren (4) 
Groepsmaatschappijen (4) 

Overige vorderingen (5) 

Liquide middelen (6) 

Totaal vlottende 
activa 

72.131 
99.401 

79.205 

1.207.718 

1,529.722 

52.007 Crediteuren (14) 
86.381 Groepsmaatschappijen (14) 

76.280 Overige kortlopende schulden (15) 

963.448 

Kortlopende schulden 
1.534.094 'overlopende passiva 

134.495 
78.304 

273.604 
38.185 

1 672.953 TOTAAL 
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Winst en verliesrekening 2016 
(enkelvoudig) 

De winst en verliesrekening is hieronder weergegeven. 

Netto Omzet (16) 

Bijdragen aandeelhouders/overigen 

Doorberekend aan subsidieprojecten (17) 

Som der bedrijfsopbrengsten 

Lonen en Salarissen (18) 
' Salariskosten medewerkers 
" Sociale lasten 
* Pensioenlasten 
* Doorbelasting overigen 
Totaal lonen en salarissen 

Afschrijvingen (19) 

Overige bedrijfskosten (20) 
Contractkosten{21) 
Som der bedrijfskosten 

1.796.473 

213.320 

56.122 
12.000 

645.864 
307.356 

1.522.181 

55.356 

758.464 
48.178 
64.311 

6.818 
877.771 

514.532 
167.544 

Financiële baten en lasten 

Financiële baten 
Financiële lasten 
Resultaat uit financiële baten/lasten 

2.239 
0 

2.239 

5.789 
755 

Resultaat uil gewone bedrijfsvoering 

Resultaat deelneming 

Resultaat 

202.364 

6.913 

209.277 
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Toelichting OP de enkelvoudige jaarrekening 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat, alsmede voor de toelichting op de onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde 
jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld. 

Financiële vaste activa 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de 
nettovermogenswaarde, doch níet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van REWIN West-Brabant NV 

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten deíe instaat voor schulden 
van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in slaat 
in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen 
op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
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TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 

ACTIEF 
31122016 31122015 

Vaste materiële activa f ļ ļ 
 Materiële vaste activa (kantoorinvenlaris) 

De boekwaarde van de materiele vaste activa had het volgende verloop: 

Stand per 1 januari 
Aanschafwaarde 227.370 272.583 
Cumulatieve afschnj^ng 150.018 252.357 
Boekwaarde 77.852 20.226 
Mutatie boekjaar 
Investeringen 0 75.079 
Desinvesteringen (aanschafw.) 0 119.792 
Desinvesteringen (cum. afs.) 0 117.633 
Afschrijvingen 19.859 15.294 

19.859 57.626 

Boekwaarde 57993 77.852 

Stand per 31 december 
Cumulatieve aanschafwaarde 227 870 227.870 
Cumulatieve afschrijving 169,877 150.018 
Boekwaarde 57.993 77.852 

Het afschrijvingspercentage van de vaste materiële activa bedraagt 2ŨVÛ. 

Financiële vaste activa (2) 
Deelneming REWIN Projecten B.v. 
Stand per 1 januari 57.407 59.095 
Resultaat 2016 6.913 -1.688 
Stand per 31 december 64,320 57.407 

Het betreft hier een lOOVo deelneming in REWIN Projecten B.V. te Breda. 

Deelneming Green Chemistry Campus BV 
Stand per 31 december 3.6OO 3.600 
Mutatie boekjaar 249.462 0 
Stand per 31 december 253.062 3.600 

De waardering van de deelneming vind plaats op netto vermogenswaarde. 

Totaal deelnemingen groepsmaatschappijen 317.382 61.007 

Vlottende activa 
* Voorurtbetaaide projectkosten (3), 31122016 31122015 

Biolinx 9.584 0 
Makel en schakeiwerk Agrofood 10.310 0 
Sugar Delta 188 0 
Scelio4B 2316 0 
ICAReS 80 0 
Pyrolyse Cluster Moerdijk 48.789 4.375 
Logistic Accelerator 0 16.635 
Business Accelerator Woensdrecht (BACļ 0 161.802 
R4R 0 5.689 
SRC Bk? Aromaten 0 67.080 
BBi 2 0 39.600 
Multi Model Smart Match 0 3.102 
CAPI 0 11.500 
Goederenvervoer Roosendaal 0 6.341 
PhíHp Morris Bergen op Zoom 0 39.854 

Totaal te ontvangen bedragen projecten 71.267 355 978 

De looptijd van de vorderingen inzake projecten is afhankelijk van de looptijden van de projecten, die varieert van 1 tot 3 jaar. 
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- '/orderingen en overlopende activa 31-12-2016 31-12-2015 

* Debiteuren (4) 72.131 52.007 
* Groepsmaatschappijen 99.401 86.381 

Overige vorderingen (5) 
1 Nog te vorderen Top Sectoren 0 0 
* Nog te vorderen P&A 2.441 O 
* Nog te vorderen Algemeen 563 1.808 
* Nog te ontvangen BTW 28.332 36.794 
' Vooruitbetaalde kosten 47.869 37.678 
" Rekening courant REWIN Projecten BV į 0. 

79.205 76.280 
- Liquide middelen (6) 
" Kassaldo 78 204 
* RABO rekening-courant 161.422 55.511 
" Kruisposten 0 0 
* RABO bedrijfstelerekening 1.046.218 907733 

1.207.718 963.448 

PASSIEF 31-12-2016 31-12-2015 

Eioen vermogen 

- Gestort en opgevraagd kapitaal (7) 

Het gestorte en opgevraagde kapitaal bedraagt per 1 jan.: 153.378 153.378 

Het kapitaal bestaat uit 338 aandelen van nominaal ĉ 453,78. 

Stand per 1 januari 153.378 153.378 
Af \ bļ: mutaties į 0̂  
Stand per 31 december 153.378 153.378 

De statutaire bepalingen met betrekking tot de nominale waarde van de aandelen en het aandelenkapitaal luiden in gulden. Vermelding 
In euro vindt plaats met gebruikmaking van art. 2:67c {resp. 178c) lid 1 BW. 

Agīoreserve(8ļ 31-12-2016 31-12-2015 

Stand per 1 januari 24.766 24.766 
Af I bij: mutaties 0 Q. 
Stand per 31 december 24.766 24.766 

De agioreserve is ontstaan door overname van de aandelen van het R.W I. Westelijk NoordBrabant in 1998. 

Wettelijke reserves (9) 31122016 31122015 

Wettelijke reserve ingehouden winst deelnemingen 

Stand per 1 januari 0 0 
Af /b í j 249.462 0 
Stand per 31 december 249.462 0 

Overige reserves (10) 

Stand per 1 januari 395.634 365.958 
Vermogensmutatie Green Chemistry Campus BV 249.462 0 
Dotatie Wettelijke reserve deelnemingen 249.462 0 
Resultaatbestemming 3.583 29.676 
Stand per 31 december 399.217 395.634 

 Onverdeeld resultaat (11) 

Stand per 1 januari 3.583 29.672 
Resultaat boekjaar 209.277 3.583 
Resultaat bestemming 3.583 29.672 
Stand per 31 december 209.277 3.583 

De mutatie in de Overige reserves is ontstaan door waardering van de deelneming in Green Chemistry Campus BV op netto vermogenswaarde 
De toename werd veroorzaakt door een agiostorting door de provincie ad IE 2.300.000 
De Wettelijke reserve ingehouden winst deelnemingen wordt aangehouden voc* een belang van in Green Chemistry Campus BV. 
Voorts werd het onverdeeld resultaat na vaststelling ad C 3.583 toegevoegd aan de overige reserves 
Voorgesteld wordt om het resultaat van ë 209.277 ten gunste te brengen van de algemene reserve. 
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Voorzieningen (12) 

Projectrísico's 
Stand per 1 januari 167.399 159.934 
Bij: dotatie 25.000 100.000 
A l vrijval -167.399 -92.535 
Stand per 31 december 25.000 167.399 

Er is een voorziening getroffen voor het project Pyrolyse cluster Moerdijk ad C 25.000 

Overige voorzieningen 
Stand per 1 januari 73.gg3 191.334 
Bij: dotatie 200.000 0 
A': wljval -23.942 -117.341 
Stand per 31 december 250.051 73.993 

Betreft voorziening voor de afkoop wachtgeldregeling destijds afgestort door de voormalig aandeelhouders, de KvK's Deze bedraagt í 50.051, 
Er is een voorziening getroffen voor nog te leveren uren aan de Green Chemistry Campus BV in de komende 4 jaar ad C 200.000 
Deze is gebaseerd op de verplichting tot levering van een agiostortìog ad É 200.000 o.g.v. de Samenwerkingsovereenkomst van 7-12-2016 
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Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2016 
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen; 

31-12-2015 

1 Vooruit ontvangen bedragen projecten (13). 

31-122016 31-12-2015 

Verkenning High Tech bus. Sect. WBr 17.471 0 
IOT proeftuin WBr 8.084 0 
Biolinx 0 46.606 
Luierhub 8.266 24.108 
Aanjaagproject speerpuntsectoren 103.500 0 
MKB Bíobooster (BBİ3) 54.350 96.000 
Beurs Muenchen 14.753 0 
Beurs Provada 3.400 0 
Aerospace West Brabant 0 25.400 
Robots in de procesindustrie 0 5.230 
Prog. Man. High Tech Maintenance 45.000 0 
Acquisitie GCC  Indumij 0 19.271 
Spoorvervoer Oosterhout 0 1.188 
Biobased  Rabobank 0 50.000 
Biobased NWE 0 15.415 
MKB Topsectoren KvK 0 75.000 
Logistieke Proeftuin Moerdijk 8.911 2.321 
Logistieke Hub Woensdrecht 0 2.001 
BIK Bio Infrastructuur S Kennis 4.349 0 
Stratos bus. Plan 7.200 62.437 

Vooruit ontvangen bedragen projecten 275.284 424.977 

' Crediteuren (141 134.495 273.604 

' Groepsmaatschappijen (14) 78.304 38.185 

Overige kortlopende schulden ( 1 5 ) 
' Nog te betalen algemeen 2 7 . 0 3 3 4 3 . 2 4 5 
* Nog te betalen toonheffing, soc. lasten en pensioenpremies 3 7 . 7 4 4 34 .248 
* Nog te betalen BTW 0 0 
* Nog te betalen vesögers 0 1.542 
* Nog te betalen top sectoren 9 .987 8 . 8 8 5 
' Reservering vakantiedagen 1 5 . 1 4 1 11 .436 
* Reservering vakantiegeld 1 5 . 9 5 9 1 8 . 0 7 9 
* Systeembetalingen onderweg ļ į 0 . 

105 .864 117 .435 

Niet in de balans opgenomen veŗpiichfirĩa.en: 

1 Terzake huur onroerend goed is een contract afgesloten met VastNed Offices Benelux Holding BV voor de periode van 5 jaar. Startdatum van dít 
contract is 1 maart 2 0 1 5 . Totale resterende verplichting ís Ç 2 1 0 . 0 6 0 ,  waarvan č 6 6 . 3 3 5  vervalt binnen een jaar. 
Door de RABOBank Is een bankgarantie afgegeven ad *S 2 3 . 9 1 9 aan verhuurder 

* Voor een wagen is een operational lease contract afgesloten per 1 1  1 1  2 0 1 4 voor de periode van 5 jaar. Totale resterende verplichting is «C 2 4 . 7 8 6 , 

waarvan C 8 . 7 4 8 ,  vervalt binnen een jaar. 
* Ten behoeve van de automatisering is een 3 jarig contract afgestoten De resterende verplichting van dít contract bedraagt ĉ 4 9 . 9 3 9 .  waarvan 

C 4 9 . 9 3 9 ,  vervalt binnen een jaar. ingangsdatum van dit contract ís 01 01 2015 . 
" REWIN is een verplichting aangegaan om samen met Indumtj 6 4 7 0 . 0 0 0 agiostorting te gaan doen in Green Chemistry Campus BV 

De verdeling van deze storting wordt tussen aandeelhouders nog nader bepaald. REWIN is voornemens É 2 0 0 . 0 0 0 in uren 
te gaan leveren in 4 jaar tijd om aan haar stortingsverplichting te gaan voldoen. 
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Toelichting winst an verliesrekening 
{exclusief financiële baten en lasten) 

31122016 31-12-2015 

Netto Omzet ŕ1Bì 
Bijdragen aandeelhouders 
Bijdragen contracten en incidenteel 
Overige opbrengsten 

Doorberekend aan subsidieprojeclen (17) 
Totaal opbrengsten 

1.283.212 
268.599 
244.662 

1 796.473 

213.320 

1.295.501 
226.680 

0 
1.522.181 

55.356 

Lonen en salarissen (18) 
* Salariskosten medewerkers 
' Sociale lasten 
" Pensioenlasten 
* Doorbelasting overigen 
Totaal tonen en salarissen 

' Afschrijvingen (19) 

Overige bedrijfskosten (20) 
(o.a. reisverblijfkosten, uitzendkrachten, werving) 
' Exploitatiekosten: huisvestingskosten 
* Exploitatiekosten: bureaukosten 
' Exploitatiekosten: overige kosten 
* Activiteitskosten vestigers 
* Activiteitskosten top sectoren 
' Activiteitskosten projecten 
Totaal activiteitskosten 

* Contracten (21) 
Contracten Vestigers 
Contracten Top Sectoren 

741.507 
46.819 
56.122 
12.000 

856.448 

0 

175.481 
53.883 

101.860 
40.486 

148.900 
125.254 

0. 
645.864 

67.148 
240.208 

768.463 
48.178 
64.311 

6.B18 
877.770 

17 453 

131.183 
57.786 

141.934 
11.379 
89.076 
83.174 

0 
514.532 

134.310 
33.234 
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Nadere toelichting op de winst en verliesrekening 2016 

Netto omzet f16) 

De bijdragen van de gemeenten voor de N.V. Rewin WestBrabant zijn door het RWB geïnd. 
De bijdrage van de gemeente ĩhalen ts door de vennootschap zelf geïnd. 

De totale omzet is met ongeveer 12Vc gestegen. 

Werknemers 

Breda. 6 maart 2017 

H.N. Rosman 
Directeur 
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OVERIGE GEGEVENS 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum. 

Statutaire regeling omtrent de winstbestemming 

Artikel 21 

Oe statutaire regeling omtrent de winstbestemming luidt als volgt: 
1. De winst wordt vastgesteld volgens de normen die in bet maatsch appeliįk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. 

2. De winst is ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering. De vennootschap kan aan de aandeelhouders 
slechts winstuitkering doen voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde 
deel van het kapitaal, vermeerderd met de wettelijke reserves. 

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Het doen van 
tussentijdse uitkeringen is. met inachtneming van het in het voorgaande lid bepaalde, toegestaan. 

A. Een dividend wordt beschikbaar gesteld ter plaatse en ten tijde door de Algemene Vergadering te bepalen. 
Dividenden waarover vijf jaar na de opeisbaarheid niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap. 
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OERS 
audit 

Gmnekenweg 145 
4818 JD Breda 

T+31 (0)76 513 69 00 
F+31 (0)76 513 69 01 

informatie@vanoers-audit.nl 

Postbus 2039, 4800 CA BREDA www.vanoers-audit.nl 

Aan de aandeelhouders van 

N.V. Rewin West Brabant 
Cosunpark 22 
4814 ND BREDA 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

A. Verklaring over de in het rapport opgenomen jaarrekening 2016 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2016 van N.V. Rewin West Brabant te Breda gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van N.V. Rewin West Brabant op 31 december 2016 en van het 
resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

De jaarrekening bestaat uit. 
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016; 
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winstenverliesrekening over 2016; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van N.V. Rewin West Brabant zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die alleen 
bestaat uit de overige gegevens op grond van Titel 9 Boek 2. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
« met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
» alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de overige gegevens in overeenstemming met Titel 
9 Boek 2 BW. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of 
de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Van Öers Audi) 
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VAN OERS © 

audit 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
» Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing. 

» Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de entiteit. 

» Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan. 

» Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controleinformatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming 
haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

» Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

» Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing 
van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

) 
Breda, art 2017 
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ADVIES AAN DE AANDEELHOUDERS 
De Raad van Commissarissen van de N.V. REWIN West-Brabant bijeengekomen in de vergadering van 
29 maart 2017 

BESLUIT 

tot de volgende berichtgeving aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de 
N.V. REWIN West-Brabant. 

Hierbij bieden wij U de door de directie opgemaakte en door de Raad van Commissarissen onderzochte 
jaarrekening over 2016 aan. 

Na kennisneming van de verklaring van Van Oers stellen wij U voor 

» de jaarrekening 2016 overeenkomstig de aangeboden stukken vast te stellen 
* de directie te dechargeren voor het gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor het 

gehouden toezicht over het jaar 2016 
» het saldo over 2016 te verwerken door de winst van 6 209.277,- ten gunste te brengen van "overige 

reserves" 

Hoogachtend, 

De Raad van Commissarissen 
van de N.V. REWIN.West-Brabant 

ìcretaris, 



De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. REWIN West-Brabant bijeengekomen in 

de vergadering van 9 juni 2017 

B E S L U I T 

na kennisneming van het advies van de Raad van Commissarissen en de accountantsverklaring van 

Van Oers 

» De jaarrekening 2016 overeenkomstig de aangeboden stukken vast te stellen 

« De directie te dechargeren voor het gevoerde beleid en de Raad van Commissarissen voor 

het gehouden toezicht over het jaar 2016 

« Het saldo over 2016 te verwerken door de winst van C 209.277,-- ten gunste te brengen van 

overige reserves 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
van de N.V. REWIN West-Brabant 

de voorzitter de secretaris 


