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Halfjaarrekening
Balans
Voor resultaatbestemming. Alle bedragen zijn in euro’s.

30-06-2022

31-12-2021

370.138

241.200

8.746
10.939
19.685

10.204
5.724
15.928

257.782

286.080

Liquide middelen

1.695.966

1.463.865

Totaal activa

2.343.571

2.007.073

230.000
370.138
1.077.256
279.353
1.956.747

230.000
241.200
535.452
670.739
1.677.391

121.815
185.046
79.963
386.824

36.629
186.323
106.730
329.682

2.343.571

2.007.073

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
IT platform
Materiële vaste activa
Hard- en software
Inventaris
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Wettelijke reserve
Overige reserve
Onverdeeld resultaat

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal passiva
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Winst-en-verliesrekening
Alle bedragen zijn in euro’s.

30-06-2022

30-06-2021

1.527.838

1.190.342

337.167
33.411
2.771
813.244
1.186.593

297.183
1.566
1.304
674.129
974.182

341.245

216.160

-2.642

-1.381

Resultaat vóór belastingen

338.603

214.779

Belastingen

-59.250

-30.613

Resultaat na belastingen

279.353

184.166

Inkomsten
Netto-omzet
Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

4

Toelichtingen
Alle bedragen zijn in euro’s.

Grondslagen voor opstellen jaarrekening
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De halfjaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving, de wettelijke bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Nederlands
Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht, het Besluit gedragstoezicht financiële
ondernemingen en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De in deze halfjaarrekening gehanteerde
grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit
van de onderneming.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, de vervaardigingsprijs
of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
Immateriële en materiële vaste activa
Immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van
afschrijvingen en/of bijzondere waardeverminderingen. Afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte
gebruiksduur en bedragen een percentage van de verkrijgingsprijs. Er is sprake van een bijzondere
waardevermindering indien de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde zo nodig onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten hiervan over de
verslagperiode, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De omzet
wordt verantwoord in het (half)jaar waarin de diensten verricht zijn. De kosten worden verantwoord in het
(half)jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Inkomsten
De in de winst-en-verliesrekening vermelde netto-omzet is de opbrengst van voor derden verrichte
diensten. Er is geen sprake van retourprovisies of vergoedingen voor het uitlenen van effecten.
Overige bedrijfskosten
De overige kosten worden berekend op basis van de verkrijgingsprijzen.
Financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten hangen samen met het gebruik van het betalingsverkeer. Deze baten en lasten
worden toegerekend aan het (half)jaar waarop ze betrekking hebben.
Belastingen
De vennootschapsbelasting is berekend tegen nominale tarieven, rekening houdend met niet (volledig)
tot het fiscale resultaat behorende posten. Voor compensabele verliezen wordt een belastinglatentie in
de balans opgenomen.
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Toelichting op de balans
PASSIVA
Eigen vermogen
Informatieverschaffing over eigen vermogen
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1.150.000 en is verdeeld in 1.150.000 aandelen van nominaal € 1.
Bij oprichting op 11 april 2005 zijn 230.000 aandelen geplaatst en volgestort.
Wettelijke reserve
De wettelijke reserve houdt verband met geactiveerde kosten voor de ontwikkeling van het IT platform.
Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Huurverplichtingen
Op 12 oktober 2021 is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van een kantoorruimte. Deze
huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar en wordt, zonder tijdige opzegging, met nog
eens vijf jaar verlengd. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt circa €60.000.

Rijswijk, 22 augustus 2022
Meesman Indexbeleggen
G.H. Meesman
Directeur

S. Bloemberg
Directeur
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Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Op deze halfjaarrekening is geen accountantscontrole toegepast.
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