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BX   TOELICHTING /ALGEMEEN/OP DE * BALANS/EN OP DE WINST- EN VERLIESREKENING
     * VENNOOTSCHAPPELIJKE / GECONSOLIDEERDE

TOELICHTING ALGEMEEN

ACTIVITEITEN

De bedrijfsactiviteiten betreffen het beheren van NAAM 1.
De bedrijfsactiviteiten van deelnemingen betreffen NAAM 2.
te PLAATS.
In het verslagjaar heeft hierin geen wijziging plaatsgevonden.

Consolidatie
In de consolidatie zijn de volgende vennootschappen op basis van
integrale consolidatie opgenomen:
* NAAM 1 B.V. te PLAATS 100% belang
* NAAM 2 B.V. te PLAATS 100% belang

VREEMDE VALUTA

Activa en passiva luidende in vreemde valuta, zijn herleid tot
Euro's tegen de officiële wisselkoersen geldend aan het
eind van de verslagperiode. Eventuele koersverschillen zijn in de
winst- en verliesrekening verwerkt.

De bedragen in de winst- en verliesrekening die luiden in vreemde valuta
worden omgerekend in Euro's op de dagkoers van de transactiedatum.
Aan het eind van de verslagperiode is omgerekend met de geldende
wisselkoers van de Euro.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij
het desbetreffende balanshoofd anders vermeldt, zijn de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld op basis van fiscale grondslagen.

Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere
lasten over het boekjaar. Winsten worden slechts genomen voor zover zij
op de balansdatum zijn gerealiseerd; verliezen en risico's die hun
oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt
indien zij bekend zijn op het moment van opmaken van de jaarrekening.
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de daaraan
bestede kosten verminderd met lineaire afschrijvingen. 

Materiële vaste activa
De in het bedrijf aangewende duurzame bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd
op aanschaffingswaarde verminderd met de daarover berekende
afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de getaxeerde
technische of economische levensduur. 
Verder wordt er gebruik gemaakt van de door de overheid geboden
mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren. Er zijn
beperkingen ten aanzien van percentages en bodemwaarde 50% WOZ bij gebouwen.
Er is de mogelijkheid investeringen 2009, 2010 en 2011 in 2 jaar af te
schrijven.
Er kan in 2010 en 2011 ook willekeurig worden afgeschreven.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

Financiële vaste activa
De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de waarde bij verkrijging.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de onderneming.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Brutomarge
Dit betreft het verschil tussen enerzijds de opbrengsten van de
leveringen exclusief omzetbelasting en anderzijds de aan de omzet toe
te rekenen inkoopwaarde.

Rentelasten
De rentelasten in de verslagperiode betreffen aan derden betaalde
respectievelijk verschuldigde interest.

Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting wordt enerzijds berekend over het resultaat 
vóór belastingen, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde bestanddelen,
fiscale afschrijvingen en fiscale aftrekposten. Anderzijds wordt de
mutatie in de voorziening voor latente belastingverplichting eveneens
onder dit hoofd verantwoord.
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