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Geachte heer Busscher,

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de hierna volgende controleverkiaring wordt opgenomen in
de bij de jaarstukken behorende Overige gegevens. Deze jaarstukken dienen te worden uitgebracht
overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept waarvan een gewaarmerkt exemplaar is

bij gevoegd.

“Controleverkiaring van de onafhankeNjke accountant
Aan: de directie en raad van commissarissen van N.y. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van N.y. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat ult de balans per 31 december 2015 en de
winst-en-verHesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondsiagen voor financléle versiaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het
in Nederand geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijkingen van materleel belang als gevoig van fraude of fouten.

VerantwoordeHjkheid 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 rlslcoTs dat
de jaarrekening een afwijking van materleel belang bevat als gevoig van fraude of fouten.

/ Ernst & Young Accountants CCP is een limited liability partnership opgericht naar bet recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij companies
C)Q5 / House onder registratienummer 0c335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (nertegenwoordiger

EV / van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te 6 More London Place. London. 5E1
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20A, Verenigd Koninkrijk, heett haar hootdnestiging aan Boompjes 258.3011 XZ Potterdam. Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van dear nets n por I aansprakelijkheid is opgenomen.
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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 grondsiagen voor financiële versiaggeving en van de redelijkheid

van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, aismede 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
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van bet

vermogen van N.y. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht B.V. per 31 december 2015 en van bet resultaat

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Utrecht, 24 mei 2016

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M.E. Van Kimmenade RA MGA”

De hiervoor vermelde tekst van de controleverkiaring is voorzien van de naam van onze

accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening.

Wij verzoeken u deze tekst van de controleverkiaring zonder persoonlijke handtekening op te nemen in

de openbaar te maken jaarstukken. Wij sluiten één exemplaar bij van de controleverkiaring voorzien van
een originele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw archiet.

Tevens bevestigen wij u ermee akkoord te gaan dat bet afschrift van onze controleverkiaring zonder

persoonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd

wordt vastgesteld door de algemene vergadering en deponering bij bet Handelsregister binnen een
maand na 24 mei 2016 plaatsvindt. Openbaarmaking van de controleverkiaring is slechts toegestaan
tezamen met dezejaarrekening. Indien u dejaarstukken en de verkiaring opneemt op Internet, dient u te

waarborgen dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de Internetsite.
Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door dejaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een
afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken
verlaat (U verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening).

Eén exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door de directie en te worden

aangeboden aan de aandeelhouder. Deze jaarstukken dienen te worden vastgesteld in een
algemene vergadering en de vaststelling dient te worden genotuleerd.
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Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de algemene vergadering omstandigheden blijken die

aanpassing van de jaarstukken noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog vöór de

algemene vergadering moet worden gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362 lid 6 BW en

artikel 2:392 lid 1 letter g BW. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

Uiterlijk 8 dagen na vaststelling door de aandeelhouder, doch in elk geval voor 1 februari 2017 moet

de te deponeren jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd.

In het kader van vermijding van fraude met handtekeningen adviseren wij u een ten behoeve van uw

archief bestemd exemplaar te laten ondertekenen door de directie en door de commissarissen,

maar geen getekend exemplaar te deponeren bij het Handelsregister. In het deponeringsstuk dient te

worden aangegeven de datum van vaststelling door de algemene vergadering.

Wij willen u crop wijzen dat deponering van de jaarstukken wettelijk verplicht is en dat het niet

deponeren bij wet strafbaar is gesteld. In bepaalde gevallen kan het niet deponeren zelts ertoe Ieiden dat

u als bestuurder en de commissarissen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Hoogachtend,
Ernst & Young ccountants LLP

drs. M.E. Van imm de RA MGA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

Bijlagen: voor identificatie gewaarmerkte jaarrekening
ondertekende controleverklaring ten behoeve van archief
informatieblad Openbaarmaking van controleverklaringen
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Controleverklarinq van de onafhankelijke accountant
Aan: de directie en raad van commissarissen van N.y. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Wij hebben de in dit rapport opqenomen jaarrekeninq 2015 van N.y. Ontwikkelinqsmaatschappij Utrecht

te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de

winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de

gehanteerde grondsiagen voor tinanciële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie

De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het

vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het

in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie 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 gevoig 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 materleel 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 gevoig 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 grondsiagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid

van de door de directie 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.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar bet recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij companies
House under registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt your een (vertegenwoordiger
van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LCP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair geoestigd to 6 More London Place. London, SE1
2DA, Verenigd Koninkrijk. heeft haar hootdvestiging aan Bvompjes 258,3011 XZ Rofterdam. Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaardnn van toepassing, waarin nnn beperking van de
aansprakelijkheid is opgenomen.
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Qordeel

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

vermogen van N.y. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht B.V. per 31 december 2015 en van het resultaat

in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Den Haag, 24 mei 2016

Ernst & Youn Accountants LLP

L
drs. M.E. enade RA MGA
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1 Condities
De machtiging om de controleverkiaring openbaar te maken wordt

gegeven onder de volgende condities:
Indien na bet verlenen van deze machtiging feiten en

omstandigheden bekend worden die van essentikie betekenis

zijn voor bet beeld dat de jaarrekening oproept, is nader overleg

met de accountant noodzakelijk.
De machtiging heeft betrokking op het opnemen van de
controleverklaring in bet ten bohoeve van de algemene

vergadering uit te brengen versiag, waarin 00k de opgemaakto

jaarrekening wordt opgenomen.
De machtiging heoft 00k betrekking op hot opnemen van de
controleverkiaring in hot bij het handeisregister te deponeren

versiag, mits de behandeling van de jaarrekening op de
algemeno vergadering niet tot aanpassing Ioidt.

De voor deponering bij het handeisregistor bestomde
jaarrekening waarin op grond van artikol 2:397 BW
vereenvoudigingen zijn aangebracht, dient te zijn ontleend aan

de door de algemene vergadering vastgesteldo jaarrekening.

Een concept van deze voor deponering bij het handeisrogister
bestomdo jaarrekening dient aan ons ter inzage te wordon

gegeven.
De controleverklaring kan ook worden toegovoegd indien de
jaarrekoning op olektronische wijzo, bijvoorbeeld op internet,
wordt openbaar gemaakt. Deze jaarrekening dient de volledige
jaarrekening te zijn on deze dient goed te zijn afgoscheiden van
andoro gelijktijdig eloktronisch openbaar gemaakte informatie.
Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt
opgonomon in eon ander stuk dat zal worden openbaar
gomaakt, is voor het opnomen van de controleverkiaring daarbij
opnieuw toostemming van do accountant nodig.

2 Toelichting op de condities
2.1 Raad van commissarissen en raad van bestuur
De accountant zendt zijn controlevorkiaring doorgaans aan do raad
van commissarissen en de raad van bostuur. Dit is in
overoenstemming met Book 2 van hot Burgerlijk Wetboek (BW) dat in
artikel 393 onder meer zegt: ‘Do accountant geeft do uitslag van
zijn ondorzoek weer in eon vorkiaring”. “Do accountant brengt
omtront zijn ondorzook vorsiag uit aan do raad van commissarissen
on aan hot bostuur.”

2.2 Algemene vergadering
Oponbaarmaking van do controloverkiaring is slochts toogostaan na
uitdrukkolijko toestemming van de accountant. In dit kador wordt
ondor openbaarmaking verstaan hot beschikbaar stellen voor hot
publiok, dan wel aan eon zodanigo kring van porsonon dat doze met
hot publiek golijk is to stollen. Vorspreiding onder aandoolhoudors
c.q. loden valt ook ondor dit begrip oponbaar makon, zodat voor hot
opnomen van do controleverkiaring in hot versiag dat aan do
algomono vorgadoring wordt uitgobracht machtiging van do
accountant nodig is.

2.3 Controleverklaring plus verantwoording
Do machtiging hooft botrokking op publicatio in bet verslag waarin
tovons is opgenomon de jaarrekening waarop do controlevorkiaring
botrokking heeft. Doze conditie stoelt op do boroepsrogels die
zeggen dat hot do accountant vorbodon is toestomming to govon tot
openbaarmaking van zijn vorkiaring anders dan tozamon mot do
verantwoording waarop die verkiaring botrokking heeft. Do
accountant zal ook a(tijd de ovorigo inhoud van het versiag willon
zien, omdat bet hem niot toogostaan is toostomming tot
openbaarmaking van zijn vorkiaring to verlenon indion door do
inhoud van do gezamonlijk openbaar gemaakto stukken een onjuiste
indruk omtront do botokonis van de jaarrokoning wordt gewokt.

2.4 Gebeurtenissen tussen datum controleverkiaring en
algemene vargadering

Aandacht diont geschonken to wordon ean hot foit dat zich tusson do
datum van do controlovorkiaring on do datum van do algemene
vergadering waarin omtrent do vaststolling van do jaarrekoning
wordt beslist, foiton of omstandighoden kunnon voordoen dio van
ossontiBlo betokonis zijn voor hot beold dat do jaarrokoning oproept.
Do accountant dient namolijk op grond van COS 560
controlewerkzaamhedon te vorrichton die or op gericht zijn
tooroikendo controlo-informatio to vorkrijgen dat alle gebourtonisson
voor do datum van do controlovorkiaring die aanpassing van of
vormelding in do jaarrekoning voreison, zijn gesignaleord.

Indion do accountant gebourtonissen tor konnis komon, die van

matoriëlo betekenis kunnen zijn voor do jaarrekening, dient do

accountant to ovorwogen of die gebourtenissen juist zijn verworkt en

tooreikend zijn vormeld in do toelichting bij do jaarrokening. Als de

accountant tusson do datum van do controlovorkiaring en do datum

dat do jaarrokoning oponbaar wordt gomaakt, kennis neomt van eon

feit dat do jaarrokoning matoriool zou kunnon beInvlooden, diont do

accountant to booordelon of do jaarrokoning moot worden gowijzigd,

do kwestio to bespreken met do biding onto handolon zoals op
grond van do omstandighoden noodzakelijk is.

2.5 Handelsregister
Do jaarrokoning wordt fbij ondor titol 9 BW2 vallonde rochtsporsonen

samon met hot jaarvorslag on do overige gogovons) ovorgologd aan

do algomono vorgadoring. Do algomono vorgadoring beslist over do
vaststelling van do jaarrekening. Pas na do vaststolling van do
jaarrokening door do algomono vergadoring is sprako van eon
vonnootschappelijke jaarrekening. Doze jaarrokoning zal in do regol
in ongowijzigde vorm worden vastgosteld. Aan do
vonnootschappolijko jaarrokoning moot als ondordool van do overigo
gogevens do controlovorkiaring worden toogevoegd. Do tekst
hiorvan is normaal gesprokon idontiok aan do oorder afgelogde
controloverkiaring. Hot is do vonnootschappolijke jaarrekening die
semen met hot jaarvorslag en do overigo gogovons bij hot
handoisregistor wordt oponbaar gomaakt. Ondor de overige
gogovens behoort dan to zijn opgenomon do controleverklaring die
behoort bij do volbedige jaarrokoning. Indien do behandoling van do
jaarrekening op do algomono vorgadoring niot tot aanpassing Ieidt,
ken do controleverklaring worden toogovoegd aan do door do
algemene vorgadering vastgesteldo jaarrekoning en bij tijdige
doponoring van hot versiag ton kantore van hot handoisregister als
ondordeel van dit vorsiag wordon openbear gomaakt.

2.6 Openbaarmaking op andere wijze
Do jaarrekoning ken 00k worden oponbaar gomaakt op andere wijzo
dan door deponoring bij bet handoisrogister. Do controlovorkiaring
kan 00k dan wordon toogovoegd, mits hot gaat om openbaarmaking
van do vollodige jaarrekening. Indion eon dool van eon jaarrekoning
dan wol eon verkorte jaarrokoning oponbaar wordt gomaakt, is hot
niet toegestaan dat daarbij enigerloi door de accountant gogeven
mededeling wordt openbaar gomaakt, tonzij:
a. hij tot hot oordool is gekomon dat in do gegeven

omstandighoden hot dosbetreffonde stuk toereikend is; of
b. op grond van wottolijke voorschriften met oponbaarmaking van

hot desbotreffendo stuk kan wordon volstaan.
Indion niet do vollodige jaarrekoning wordt oponbaar gemaakt, is
nader ovorlog met do accountant noodzakolijk. Eu hot opnomon van
do jaarrokoning en do controlevorkiaring op internet dient
gewaarborgd to worden dat do jaarrokening good is afgoscheidon
van andere informatie op de intornotsito. Do scheiding ken
bijvoorboold plaatsvinden door do jaarrekening in niot-bowerkbaro
vorm als eon afzondorlijk bestand op to nomen of door eon
waarschuwing op to nemen indion do lozer do jaarrokoning vorlaat.

2.7 Opnemen in een ander stuk

Indien do reeds openbaar gemaakto jaarrokening wordt opgonomen
in eon andor stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is sprake van
eon niouwo openbaarmaking on is opnieuw toestomming van do
accountant nodig. Eon voorbeeld van deze situatie is do publicatie
van eon omissioprospoctus met daarin opgenomen do jaarrekoning,
nadat dezelfdo jaarrekoning tezamon met do andero jaarstukken is
gedoponoord bij hot handeisregister. Voor olko nieuwe
openbaarmaking is dus opnieuw toestemming van do accountant
nodig.

2.8 Gebeurtenissen na de algemene vergadering
Indion na do vaststelling van do jaarrokening foiten en
omstandigheden bekend zijn geworden waardoor do jaarrekening
niot anger hot wettelijk vereisto inzicht geeft, moot niottemin do bij
do vastgestelde jaarrokoning afgogovon controlevorkiaring wordon
gohandhaafd, ovenabs do bij hot handeisregister neergologde
controleverkiaring. In dat geval dient do rechtspersoon over doze
foiton on omstandighodon eon medodeling bij hot handeisregister to
doponeron, voorzien van eon controleverklaring. 00k in doze situatie
is nader overleg met do accountant noodzakebijk.

Openbaarmakinq van controleverkiaringen
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Ernst & Young Accountants LLP Tel: +31 88407 1000
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3584 BL Utrecht, Netherlands ey.com
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3502 GB Utrecht, Netherlands

De Directie en Aandeelhouders van
NV Ontwikkelinqsmaatschappij Utrecht
Utrecht

Utrecht, 24 mel 2016

Geachte directie,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het controleren van dejaarrekening van de vennootschap
brengen wij hiermee rapport ult inzake de jaarrekening 2015. De jaarrekening is opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap. Het is onze verantwoordefljkheid een
controleverklaring nzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening is met het bestuursverslag en
de overige gegevens opgenomen in de aan deze rapportage toegevoegde jaarstukken 2015.

1 Controeverklarinq van de onafhanketijke accountant

Wij hebben op 24 mel 2016 een controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening.

dentificti7
Ernst & Young Accountants LLP is eon limited liability partnership opgericht naar hot recht van Engeland enfwaies en geregistreerd bi) Companies House onder
registratienummer 0C335594. In relahe tot Ernst & Young Accountants LLP wordt do term partner gebruik your eon (vertegenwoordiger nan eon) ve0000t van
Erost&YogAccunntantsLLRErrmt&YoyyAccoyntantL[Pjystntytdqecnstdte6More[ondooPl
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2 Mqemene opmerkinqen

21 Activiteiten van de vennootschap

De vennootschap is op 16 december 2011 opgericht.
De vennootschap houdt zich bezig met:
• In samenwerking met publieke en private partijen herstructureren en herontwikkelen van

bedrijventerreinen in de provincie Utrecht met inanchtneming van het door het provinciebestuur
qevoerde beleid;

• Het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over en het
financieren van andere ondernemingen alsook het verkrijqen, beheren, ontwikkelen, exploiteren
en vervreemden van onroerende zaken en andere registergoederen.

3 Vaststellinq jaarrekeninq voorqaand boekjaar

Op 4 juni 2015 is de jaarrekening 2014 vastgesteld, conform de jaarrekening zoals die is opgenomen in
de bijiagen bij ons rapport d.d. 1 mei 2015. Overeenkomstig het daarbij opgenomen voorstel tot
verwerking van het verlies heeft de verdeling van het resultaat als volgt plaatsgevonden.
Het verlies over 2014 groot € 455.427 is in mindering qebracht op de overige reserves.

Ter identiflctfe

Ernst & Young Acc ants LCP
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4 Bespreknq van de fiscae positie

41 Vennootschapsbelastinq over 2015

De te ontvangen vennootschapsbelasting over 2015 is als volgt berekend:

€

Resultaat voor belastingen volgens de winst-en-verliesrekening over 2015 (463.809)

Niet of gedeeltelijk aftrekbare kosten en lasten (art. 3.14 en 3.15 lB 2001)
Overige kosten die niet of gedeeltelijk aftrekbaar zijn 1.487

Investeringsregelingen
Kleinschaligheidsaftrek Nederland (1.293)

Belastbaar bedrag 2015 (463.615)

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

42 Compensabee verliezen

Het verloop van de compensabele verliezen is als volgt:

€

Stand per 1 januari 2015 774.144
Bij: niet verrekenbaar verlies dit jaar 463.615

Stand per 31 december 2015 1.237.759

Dit verlies is beperkt te compenseren met in de toekomst te behalen winsten.
Voorzichtigheidshalve is er geen actieve belastinglantentie gevormd.

De aanslagen vennootschapsbelasting zijn tot en met 2013 definitief geregeld.

Ter identificfie

Ernst & Young Accog tants LLP

abetter



Jaarstukken

Ter identjfctje

Ernst & Young Accou ants LLP



Jaarrekening 2015
van
NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Statutaire vestigingsplaats: Utrecht
Adres: OrteIiusaan 9

3528 BA Utrecht

Ter identificte

Ernst & Young Accountants LLP
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Balans per 31 december 2015
(na verwecking van het verlies)

Act iva

2015 2014

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 4.692 1.598

Financiële vaste activa (1) 5.700.245 3.755.250

Viottende activa
Viottende vorderingen 74.322 30.784
Liquide middelen 7.578.820 10.073.575

7.653.142 10.104.359

Totaal activa 13.358.079 13.861.207

&EzJ
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NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, Utrecht

Passva

2015 2014

€ € € €

Elgen vermogen (2)
Geplaatst kapitaal 7.500.000 7.500.000
Agio 7.500.000 7.500.000
Overige reserves (1.694.835) (1.231.026)

13.305.165 13.768.974

Kortlopende schulden 52.9 14 92.233

Totaal passiva 13.358.079 13.861.207

[dentifict]

trC0UfltJ
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NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, Utrecht

Winst-en-verliesrekening over 2015

2015 2014

€ €

Netto-omzet 117.667 148.208
Kostprijs omzet 65.072 96.690

Brutomarge 52.595 51.518

Lonen en salarissen 326.053 316.094
Sociale lasten 37.232 40.715
Pensioenlasten 38.495 26.486
Afschrijvingen 1.524 677
Overige bedrijfskosten (3) 152.948 173.330

Som der bedrijfslasten 556.252 557.302

Bedrijtsresultaat (503.657) (505.784)

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 40.959 50.595
Rentelasten en soortgelijke kosten 1.111 238

Financiële baten en lasten 39.848 50.357

Resultaat voor belastingen (463.809) (455.427)

Belastingen - -

Resultaat na belastingen (463.809) (455.427)
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NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, Utrecht

Grondsiaqen van waarderinq en resultaatbepalinq

Akjemeen

De vennootschap heeft de jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van litel 9 Boek 2
Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening is opgemaakt op 24 mel 2016.

Het hootd van de groep, waartoe de rechtspersoon behoort, is Provincie Utrecht te Utrecht.

Materiëe vaste activa

Materiële vaste activa in elgen qebruik

De materiële vaste activa in elgen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of
vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. Er zijn
geen rentekosten in de tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde materiële vaste activa opgenomen.

Indien de verwachting omtrent de atschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van
de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen, zodra deze kosten zich voordoen en
aan de activeringscriteria is voldaan. De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als
gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. AWe overige
onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Financiëie vaste activa

Overiqe financiële vaste activa

Overige vorderingen
De verstrekte vorderingen op en leningen aan deelnemingen aismede de overige verstrekte vorderingen
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde vermeerderd met de direct daaraan toe
te rekenen transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Baten en
lasten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt zodra de vorderingen aan een derde worden
overgedragen of een bijzondere waardevermindering wordt ondergaan, aismede via het
amortisatieproces.

Vottende vorderinqen

De viottende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde voorzi
oninbaarheid.

Ernst & Young Accou ts LLP
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NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, Utrecht

Liquide midd&en

Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en wissels en
cheques. Depositos worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in teite - zij het eventueel met
opoftering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan. Liquide middelen die langer dan twaalf
maanden niet ter beschikking staan van de vennootschap, worden als financiële vaste activa
gerubriceerd.

Pensloenen

Overige pensloentoezeggingen

De overige pensioentoezeggingen betreft een beschikbaar premiestelsel en is ondetgebracht bij Allianz.
De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening
verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend
passief respectievelijk overlopend actief verantwoord.

Belastingen
1-

Acute betastingen

Gezien het negatieve resultaat is er geen vennootschapsbelasting berekend. Er is ook geen rekening
gehouden met verrekenbare verliezen omdat de verwachting is dat deze niet verrekend kunnen worden.

Korfiopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden na
de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve
rentemethode. Bij kortlopende schulden is dit meestal de nominale waarde.

Leasing

De groep ats tessee

In geval van operationale leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van
de winst-en-verliesrekening gebracht.

Ter idenikatie

Ernst & Young Accountks LLP

better
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NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, Utrecht

Opbrenqsten

Mqemeen

Onder de bruto-marge wordt verstaan de netto-omzet, de wijziging in voorraden gereed product en
onderhanden projecten, de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige
bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en hulpstoffen en overige externe kosten. Onder netto
omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Rente

Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met
de effectieve rentevoet van de desbetreffende actief post.

Kosten

Mgemeen

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare)
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden
in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens
wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Rente

Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende
hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden
toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve
rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de
schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij
verschuldigd worden.

Personeetsbestand

Bij de vennootschap waren in 2015 gemiddeld 3,2 werknemers in dienst (2014: 3,2).



Pagina 9

NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, Utrecht

Toelichtinq op de balans

Finandële vaste activa (1)

Onder de financiele vaste activa is opgenomen een vordering inzake aandeelhouders nog te storten ad
€ 3.750.000.

Elgen vermoqen (2)

Geplaatst kapfta&

Het geplaatst kapitaal is als volgt te specificeren:

2015 2014

€ €
75.000 gewone aandelen nominaal € 100,00 7.500.000 7.500.000

Het maatschappelijk kapitaal bedraaqt € 15.000.000.

Aglo

Agio 7.500.000 7.500.000

In 2014 is heeft door de aandeelhouder een agiostorting plaatsgevonden van € 3,75 miljoen. Voor
2017 is eveneens € 3,75 miljoen toegezegd, deze € 3,75 miljoen is als langlopende vordering op de
aandeelhouder onder de financiele vaste activa verantwoord.

Overige reserves

Conform het voorstel resuftaatbestemming is € 463.809 (2014: € 455.427) in mindering gebracht op
de overige reserves.

Niet in de balans opqenomen reqelinqen en verptichtingen

Huur

De vennootschap is een huurverplichting aangegaan per 1 april 2012. Deze is voor onbepaalde tijd
aangegaan, waarbij een opzegtermijn van drie maanden van toepassing is. De jaarlijkse huur bedraagt
€ 31.029.

Ter identficexi

Ernst & Young Accountants P
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Lopende projectaanbiedinqen

Ultimo 2015 waren er diverse aanbiedingen om te patticiperen in opende en nieuwe projecten. Bij het
opmaken van deze jaarrekening zijn voor geen van deze aanbiedingen verplichtingen aangegaan.

Bestuur en commissarissen

Er zijn geen garanties afgegeven ten behoeve van de bestuurder en commissarissen door de
vennootschap.

let identificte

Ernst & Youno Accuntntc LLP

Du,Idnq btter
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Personeelskosten

WNT-verantwoordinq 2015 NV Ontwikkelinqsmaatschappij
Utrecht

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging toplunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op NV
Ontwikkelingsmaatschappi] Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht is € 178.000. Het
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van
het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van
Raad van Commissarissen bedraagt voor de voorzitter l5% en voor de overige eden 10% van het
bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging toptunctionarissen

Leidinggevende top functionarissen

Functie(s) Directeur Directeur

Duur dienstverband in 2015 1/1 — 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0

Gewezen topfunctionaris? Nee

Echte of fictieve dienstbetrekking? ja

Zo niet, langer dan 6 maanden

binnen 18 maanden werkzaam?
nv.

IndivdueeI WNT-maximum 178.000

Bezoldiging

Beloning 111.782

Belastbare onkostenvergoedingen 8.117

Beloningen betaalbaar op termijn 24.458

Subtotaal 144.357

/- Onverschuldigd betaald bedrag -

Totaal bezoldiging 144.357

Motivering indien overschrijding: zie n.v.t.

Ter identfkt

Ernst & Young Accoun nts LLP

________

ttter

bedragen x C I C.). Busscher R.F.C. Stroink
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Geqevens 2014

Duur dienstverband in 2014 26/5 — 31/12 1/1 — 26/5

Omvanq dienstverband 2014 (in fte) 1,0

Bezoldiqing 2014

Beloni no 66.336 51.000

Belastbare onkostenvergoedinqen 16.696

Beloninaen betaalbaar oo termiin

Totaal bezoldiging 2014 83.032 51.000

Individueel WNT-maximum 2014 138 .284 91.558

Toezich thoudende topfunctionarissen

bedragen x C 1 GJ. Jautze J.J. Heemskerk R.F.C. Stroink

Functie(s) Voorzitter RvC Lid RvC Lid RvC

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 — 2/7

Individueel WNT-maximum 26.700 17.800 8.900

BezoIdging

-

Beloninq 8.000 6.000 3.000

Belastbare onkostenveraoedinoen - - -

Beloninqen betaalbaar op termijn - -

Subtotaal 8.000 6.000 3.000

-I- Onverschuldicid betaald bedraa - - -

Totaal bezoldiaina 8.000 6.000 3.000

Motiverina indien overschriidina: zie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geaevens 2014

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 26/5 - 31/12

Bezoldiging 2014

Beloning 8 000 6 000 3 000
Belastbare onkostenvergoedingen - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Totaal bezoldiging 2014 8.000 6.000 3.000

Individueel WNT-maximum 2014 17.286 11.524 4.578

identifte
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten
worden.

EountntsLLP
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Overiqe geqevens

Statutaire resuftaatbestemminqsreq&ing

De resultaatbestemming vindt plaats overeenkomstiq artikel 34 van de statuten. Daatin is bepaald dat
het resultaat ter vrije beschikking staat van de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt
vast welk deel van [mt resultaat wordt toegevoegd of mogeiijk onttrokken aan de reserves.

Voorste verwerkinq verHes 2015

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het verlies over 2015 groot € 463.809 in mindering te
brengen op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ter dentifct.e

Ernst & Younn Accountants LLP



Pagina 15

NV 0ntwikkeingsmaatschappij Utrecht, Utrecht

Specificaties van posten op de balans

Materiële vaste activa

2015 2014

€ €

Inventars 4.692 1.598

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2015 1.598
Investeringen 4.618
Afschrijvingen (1.524)

Boekwaarde per 31 december 2015 4.692

Aanschaffingswaarde 8.004
Cumulatieve atschrijvingen en waardeverminderingen (3.312)

Boekwaarde per 31 december 2015 4.692

Afschrijvinq spercentaqes

Inventaris 20%

2015 2014

€ €

Financiëe vaste activa

Vorderingen op groepsmaatschappijen 3.750.000 3.750.000
Overige vorderingen 1.950.245 5.250

5.700.245 3.755.250

Vorderinqen op qroepsmaatschappijen

Aandeelhouders nog te storten 3.750.000 3.750.000

_YoungAccountsLJ
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2015 2014

€ €

Overiqe vorderinqen

Personeelsleningen 250 5.250
Atoomcampus 1.949.995 -

1.950.245 5.250

levema
Atoom- Vastgoed
campus B.V. Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2015
Versttekte leningen 1.949.995 2.000.000 3.949.995
Atlossing

- (2.000.000) (2.000.000)
Aflossingsverplichting komend boekjaar - - -

Langlopend deel per 31 december 1.949.995 - 1.949.995

Op 30 juni 2015 is een lening verstrekt aan levema Vastgoed BV met een Iooptijd van 2 jaar en een
rentepercentage van 8%. Aflossing geschiedt uiterlijk na 2 jaar, met de mogelijkheid tot tussentijdse en!
of vervroegde atlossing. De belangrijkste zekerheden die zijn gesteld betreffen de hypotheek op
fabrieksgebouw en terrein. In 2015 is uiteindelijk de gehele lening vroegtijdig afgelost.

Op 30 oktober 2015 zijn een tweetal leningen verstrekt aan de partijen Square 2 BV, Square Three By,
Atoomclub Exploiatie BV en Square four BV.
Geldlening J (€ 1.610.000) heeft een Iooptijd van 2 jaar, waarbij er een verlenging mogelijk is van 1
jaar. De lening heett een rentepercentage van 6% en een exit fee van 4%. Aflossing geschiedt uiterlijk na
2 jaar, tussentijdse aflossing is niet mogelijk.
Geidlening E (€ 339.995) heeft een Iooptijd van 2 jaar, waarbij er een verlenging mogelijk is van 1 jaar.
De Iening heeft een rentepercentage van 6% en een exit fee van 4%. Aflossing geschiedt uiterlijk na 2
jaar, met de mogelijkheid tot tussentijdse en/of vervroegde atlossing.
De belangrijkse zekerheden die zijn gesteld betreffen het recht van hypotheek, de verpanding van
retributie en een ‘first demand’ garantie voor nakoming van de verplichtingen.

2015 2014

€ €

Viottende vorderinqen

Handelsdebiteuren 34.517 -

Overige vorderingen en overlopende activa 39.805 30.784

74.322 30.784

rflst & Young Account ts LLP

abetter
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2015 2014

€ €

Hande sUebiteuren

Debiteuren 34.517

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk qeacht.

Overiqe vorderinqen en overlopende activa

Overlopende activa 39.805 30.784

Overlopende activa

Vooruitbetaalde huur 2.360 2.582
Nog te ontvangen rente 18.687 14.2 10
Vooruitbetaalde verzekeringen 10.114 12.535
Vooruitbetaalde autokosten 3.644 1.164
Vooruitbetaalde contributie 5.000 293

39.805 30.784

Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant 27.244 433.860
Rabobank, bedrijfsbonusrekening 5.273.143 4.197.293
Rabobank, bedrijfsspaarrekening 2.278.433 5.442.422

7.578.820 10.073.575

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Kortlopende schWden

Schulden aan leveranciers 4.164 2.799
Beastingen en premies sociale verzekeringen 18.627 55.069
Overlopende passiva 30.123 34.365

52.914 92.233

Schulden aan everanciers

Crediteuren 4.164 2.799

Ter identifi’

Ernst & Young A untnts LLP
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2015 2014

€ €

Belastinqen en premies sociale verzekerinqen

Omzetbelasting 70 34.498
Loonheffing 18.557 20.571

18.627 55.069

Overopende passiva

Reservering vakantiegeld en -dagen 13.175 17.043
Accountantskosten 5.100 5.100
Administratiekosten 11.000 10.000
Rente- en bankkosten 63 63
Reis- en verblijfskosten 59 59
Nog te versturen creditnota 2.100
Projectkosten 726

30.123 34.365

fentifrati]

Ernst & Younq AccOutt5 LLP

flqabcttr
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Specificaties van posten op de winst-en

verliesrekening

2015 2014

€ €

Netto-omzet

Project opbrengsten 117.667 148.208

Project opbrengsten DeNieuweStad
- 37.700

Project opbrengsten levema 78.500 110.508
Project opbrengsten Vitens 39.167 -

117.667 148.208

Kostprijs omzet

Projectkosten 65.072 96.690

Projectkosten DeNieuweStad - 14.889
Projectkosten Kobaitweg

- 7.100
Projectkosten levema 9.025 -

Projectkosten Vitens 46.950 -

Overige projectkosten die niet direct toewijsbaar zijn aan een
project of kosten die niet tot een project hebben geleidt 9.097 74.701

65.072 96.690

Persone&skosten

Lonen en salarissen

Brutolonen 279.035 253.174
Mutatie vakantiegeld en - dagen verpichting (1.719) 1.745
Inleenkrachten 48.737 61.175

326.053 316.094

Ernst & Young ccountnts LLP
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2015 2014

€ €

Sociale fasten

Sociale verzekeringspremies 28.884 32.613
WGA verzekering 3.149 2.909
Ziekteverzuimverzekering 5.199 5.193

37.232 40.715

Pensloenfasten

Pensloenlasten 38.495 26.486

Afschrijvinqen

Afschrijvingen materiëfe vaste activa

Inventaris 1.524 677

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 17.3 50 37.5 17
Huisvestingskosten 31.029 29.578
Kantoorkosten 32.755 15.950
Autokosten 10.224 11.822
Verkoopkosten 8.638 1.646
Algemene kosten 52.952 76.8 17

152.948 173.330

Ovenge personeelskosten

Reiskostenvergoedingen 6.732 7.803
Onkostenvergoedingen 870 1.140
Studie- en opteidingskosten 4.404 47
Werving en selectie

- 22.473
Kantinekosten 2.644 3.112
Kosten Arbo 471 464
Overige personeelskosten 2.229 2.478

17.350 37.517

cati

Ernst & Younq Accountnt LLP
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2015 2014

€ €

Huisvestingskosten

Huur 31.029 29.578

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 720 224
Drukwerk 1.419 1.904
Automatiseringskosten 6.276 3.290
Telefoon 1.767 1.750
Contributies en abonnementen 13.837 6.330
Communicatiekosten 8.051 2.157
Overige kantoorkosten 685 295

32.755 15.950

Autokosten

Leasekosten 10.224 11.822

Verkoopkosten

Representatiekosten 2.969 1.104
Beurskosten 5.669 542

8.638 1.646

Algemene kosten

Accountantskosten 7.551 5.998
Administratiekosten 21.040 17.156
Advieskosten

- 25.672
Juridische kosten 84
Verzekeringen 3.934 7.515
Commissarissen vergoeding 20.427 20.392

52.952 76.817

rntifit3]
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FnanciëIe baten en fasten

2015 2014

:oorqejke opbrenqsten

Bankrente 40.881 50.195
Rente personeelsleningen 78 400

40.959 50.595

sortq&ijke kosten

Rente- en bankkosten 257 238
Rente fiscus 854 -

1.111 238

rdentific14

Ernst & Young Acccutants LLP




