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Algemene gegevens
[geldend ten tijde van de inschrijving]

Naam van de onderneming: 

Adres (postadres): 

Postcode en plaats: 

Plaats (statutaire vestiging): 

Telefoon: 

Website: 

KvK · Handelsregister nr: 

Rechtsvorm: 

Samenstelling Bestuur / Directie:

Leden Raad van Commissarissen:

Aanmelding opgesteld door:

Naam: 

Functie: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Telefoon | mobiele telefoon: 

E-mailadres: 

Specifieke gegevens

Jaar van oprichting: 

Accountant(s): 

Bankrelatie(s): 

Algemene Informatie

  NV    BV    CV    VOF    Eenmanszaak 

  Anders, namelijk: 
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Jurysamenvatting  
[niet meer dan 250 woorden]

NB: de jurysamenvatting moet beschouwd worden als een management summary. 
Vergelijk het met een pitch van 1 minuut om de meest belangrijke kenmerken van de inschrijving 
overtuigend voor te stellen.

Jurysamenvatting
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Beweegredenen voor uw inschrijving
Geef in niet meer dan 1000 woorden een motivering waarom uw onderneming 
in aanmerking zou moeten komen voor de Koning Willem I Prijs 2018.

Elementen die u dient te verwerken in uw motivering zijn:
•  de kenmerken durf, daadkracht, doorzettingsvermogen, duurzaamheid 
 en innovatie;
•  een korte toelichting op de financiële positie van de onderneming 
 in relatie tot het waarborgen van de continuïteit van de onderneming.

Motivering
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> vervolg op bladzijde 5 
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Beweegredenen voor uw inschrijving
[ Vervolg ]

Motivering
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Schets van de onderneming in de (nabije) toekomst
Geef in niet meer dan 500 woorden weer waar de onderneming zich de komende 5 jaar op zal richten 
en waar de onderneming over 5 jaar zal staan.

Toekomstvisie
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Jaarcijfers

Financiële gegevens
De geldelijke gegevens uit Jaarrekening en de huidig verwachte uitkomsten.
De Jaarrekening 2016 en het Jaarverslag 2016 dienen te worden meegezonden.

  7

5

  

 Omschrijving  Dimensie  2017  * 2016  ** 2015  **

 Winst | Verlies 

 Omzet (mutatie OHW inbegrepen)  € x 1000

 Bedrijfsresultaat (afschrijvingen inbegrepen)  € x 1000

 Incidentele baten / lasten  € x 1000

 Netto resultaat  € x 1000

 Cashflow  € x 1000

 Balans    31-12-2016  31-12-2015

 Vaste activa  € x 1000  Nvt

 Voorraden (indien aanwezig)  € x 1000  Nvt

 Kortlopende vorderingen  € x 1000  Nvt

 Liquide middelen en effecten  € x 1000  Nvt

 Totaal Activa  € x 1000  Nvt

 Eigen vermogen  € x 1000  Nvt

 Langlopende schulden en voorzieningen  € x 1000  Nvt

 Kortlopende schulden  € x 1000  Nvt

 Totaal Passiva  € x 1000  Nvt

 Aantal werknemers  in FTE   Nvt  Nvt

 
(stand op 1 oktober 2016)

 

  * prognose Boekjaar 2017   ** gegevens uit Jaarrekening
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Opmerkingen
Mogelijke opmerkingen, aanwijzingen, aanbevelingen of opperingen voor de wedstrijdorganisatie.
(deze worden door de Jury niet betrokken in de beoordeling van de inzending).

Opmerkingen



Secretariaat 

Wolga 5

2491 bk  ’s-Gravenhage

t  070- 206 01 71

e  info@kw1prijs.nl

w  www.kw1prijs.nl
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