
Boekjaar 1 Boekjaar 2 schatting BJ1 schatting BJ2 Totaal BJ1 Totaal BJ2

EINDCONCLUSIE TOTALE OMZET -€                      -€                      -€                 -€                    -€                      -€                         

TOTALE BALANS -€                      -€                      -€                 -€                    -€                      -€                         

kleine organisatie TOTAAL # WN 0 0 0 0 0 0

GEGEVENS PROJECTPARTNER (NAAM) Boekjaar 1 Boekjaar 2

schatting pas gestarte 

organisatie Boekjaar 1

schatting pas gestarte 

organisatie Boekjaar 2

toe te rekenen BJ 

1

toe te rekenen BJ 

2

toe te rekenen 

schatting BJ1

toe te rekenen 

schatting BJ2 geen grote in BJ 1 geen grote in BJ 2

Omzet PP -€                                   -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    TRUE TRUE

Balans PP -€                                   -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    TRUE TRUE

# WN PP 0 0 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE

datum afsluiting verslagperiode

GEGEVENS BELANGRIJKE DOCHTERORGANISATIES VAN PP
organisatie 1 waarvan PP 25% van stemrecht of aandelen heeft of meer 

(indien PP als investeerder wordt gezien, is de grens 50%) naam en ID-nummer

% stemrecht of aandelen (wat het hoogste is) 0% 0% 0% 0%

Omzet organisatie 1 -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

Balans organisatie 1 -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

#WN organisatie 1 0 0 0 0 0 0 0 0

datum afsluiting verslagperiode
organisatie 2 waarvan PP 25% van stemrecht of aandelen heeft of meer 

(indien PP als investeerder wordt gezien, is de grens 50%) naam en ID-nummer

% stemrecht of aandelen (wat het hoogste is) 0% 0% 0% 0%

Omzet organisatie 2 -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

Balans organisatie 2 -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

#WN organisatie 2 0 0 0 0 0 0 0 0

datum afsluiting verslagperiode
organisatie 3 waarvan PP 25% van stemrecht of aandelen heeft of meer 

(indien PP als investeerder wordt gezien, is de grens 50%) naam en ID-nummer

% stemrecht of aandelen (wat het hoogste is) 0% 0% 0% 0%

Omzet organisatie 3 -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

Balans organisatie 3 -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

#WN organisatie 3 0 0 0 0 0 0 0 0

datum afsluiting verslagperiode
organisatie 4 waarvan PP 25% van stemrecht of aandelen heeft of meer 

(indien PP als investeerder wordt gezien, is de grens 50%)

% stemrecht of aandelen (wat het hoogste is) 0% 0% 0% 0%

Omzet organisatie 4 -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

Balans organisatie 4 -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

#WN organisatie 4 0 0 0 0 0 0 0 0

datum afsluiting verslagperiode

GEGEVENS BELANGRIJKE INVESTEERDERS OF BELANGRIJKE MOEDERORGANISATIES

Organisatie A die 25% of meer van aandelen van de PP heeft of die als 

investeerder meer dan 50% stemrecht of aandelen heeft van de PP naam en ID-nummer

% stemrecht of aandelen (wat het hoogste is) 0% 0% 0% 0%

Omzet organisatie A -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

Balans organisatie A -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

#WN organisatie A 0 0 0 0 0 0 0 0

datum afsluiting verslagperiode

Organisatie B die 25% of meer van aandelen van de PP heeft of die als 

investeerder meer dan 50% stemrecht of aandelen heeft van de PP naam en ID-nummer

% stemrecht of aandelen (wat het hoogste is) 0% 0% 0% 0%

Omzet organisatie B -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

Balans organisatie B -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

#WN organisatie B 0 0 0 0 0 0 0 0

datum afsluiting verslagperiode

Organisatie C die 25% of meer van aandelen van de PP heeft of die als 

investeerder meer dan 50% stemrecht of aandelen heeft van de PP naam en ID-nummer

% stemrecht of aandelen (wat het hoogste is) 0% 0% 0% 0%

Omzet organisatie C -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

Balans organisatie C -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

#WN organisatie C 0 0 0 0 0 0 0 0

datum afsluiting verslagperiode

Organisatie D die 25% of meer van aandelen van de PP heeft of die als 

investeerder meer dan 50% stemrecht of aandelen heeft van de PP naam en ID-nummer

% stemrecht of aandelen (wat het hoogste is) 0% 0% 0% 0%

Omzet organisatie D -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

Balans organisatie D -€                                   -€                                 -€                             -€                                  -€                      -€                      -€                 -€                    

#WN organisatie D 0 0 0 0 0 0 0 0

datum afsluiting verslagperiode

naam en ID-nummer


