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Inhoudsopgave 

 

Dit halfjaarbericht bestaat uit de balans per 30 juni 2018, de winst- en verliesrekening over de 

periode 1 januari t/m 30 juni 2018 en de daarbij behorende toelichting. In de toelichting is een 

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 
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Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole toegepast. 
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Balans 

Per 30 juni 2018. Na voorstel resultaatbestemming. Alle bedragen zijn in euro’s. 

 

 

 

   30-06-2018  31-12-2017 

      

ACTIVA      

      

Vaste activa      

Materiële vaste activa      

Hard- en software   3.548  745 

Inventarissen   4.187  111 

   7.735  856 

      

Vlottende activa      

Vorderingen      

Belastingen en premies sociale verzekeringen   2.330  - 

Overige vorderingen en overlopende activa   102.605  100.136 

      

Liquide middelen   666.791  560.282 

      

   779.461  661.274 

      

      

      

PASSIVA      

      

Eigen vermogen  1    

Geplaatst kapitaal  2 230.000  230.000 

Overige reserves   299.119  264.103 

   529.119  494.103 

      

Kortlopende schulden en overlopende passiva      

Schulden aan leveranciers   -  66.844 

Belastingen en premies sociale verzekeringen   14.121  46.045 

Overige schulden en overlopende passiva   236.221  54.282 

   250.342  167.171 

      

   779.461  661.274 
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Winst- en verliesrekening 
Over de periode 1 januari t/m 30 juni 2018. Alle bedragen zijn in euro’s. 

 

 

 

   30-6-2018  30-6-2017 

      

Inkomsten      

Netto-omzet   594.188  523.371 

      

Uitgaven      

Personeelskosten   194.234  149.726 

Afschrijvingen   421  305 

Overige bedrijfskosten   355.494  276.432 

   550.149  426.463 

      

Bedrijfsresultaat   44.039  96.908 

      

Financiële baten en lasten   -269  -247 

      

Resultaat vóór belastingen   43.770  96.661 

      

Belastingen   -8.754  -19.374 

      

Resultaat na belastingen   35.016  77.287 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

Informatie over de rechtspersoon 
Meesman Index Investments B.V. is een zelfstandige beheerder van beleggingsfondsen, opgericht op 

11 april 2005. Meesman Index Investments B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Alexanderstraat 

23, 2514 JM te Den Haag, en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27275189. 

 

Meesman Index Investments beschikt op grond van de Wet op het financieel toezicht over een 

AIFMD-vergunning voor het beheren van alternatieve beleggingsinstellingen. Meesman Index 

Investments staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. 

 

De directie van Meesman Index Investments wordt gevormd door de heer G.H. Meesman, de heer J. 

M. Wintermans en mevrouw S. Bloemberg. 

 

Meesman Index Investments heeft een Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn de 

heer A.W.H. Docters van Leeuwen (voorzitter), de heer W.P.M. van der Schoot en de heer R. Bauer. 

 

Het boekjaar van Meesman Index Investments is gelijk aan het kalenderjaar. De statuten, 

jaarverslagen en halfjaarberichten van Meesman Index Investments zijn te verkrijgen bij Meesman 

Index Investments. 

 

 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 
Dit halfjaarbericht is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving, 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. 

 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Algemeen 

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, de 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 

vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd 

met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte gebruiksduur. De afschrijvingen bedragen een 

percentage van deze verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde zonodig onder aftrek van noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor oninbaarheid. 
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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 

inkomsten zijn verantwoord in het (half)jaar waarin de diensten verricht zijn. De uitgaven zijn 

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 onder aftrek van kortingen. 

 

Overige bedrijfskosten 

De overige kosten worden berekend op basis van de verkrijgingsprijzen. 

 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Hieronder 

worden opgenomen de kosten samenhangend met de beschikking over vreemd vermogen en het 

gebruik van het bankverkeer. 

 

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 
Alle bedragen zijn in euro’s. 

 

 

1. Eigen vermogen    

 Geplaatst 

kapitaal 

Overige 

reserves 

 

Totaal 

Stand per 1 januari 2018 230.000 264.103 494.103 

Resultaat 1-1-2018 t/m 30-6-2018 - 35.016 35.016 

Stand per 30 juni 2018 230.000 299.119 529.119 

 

 

2. Geplaatst kapitaal 

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. 

 

 

 

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 
Huurverplichtingen 

Op 1 mei 2018 is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van een kantoorruimte. Deze 

huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar en kan daarna worden verlengd voor een 

periode van nog eens vijf jaar. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt €18.750. 

 

 

 

Den Haag, 28 augustus 2018 

Meesman Index Investments B.V. 

 

G.H. Meesman   J.M. Wintermans  S. Bloemberg 

Directeur   Directeur   Directeur 

 


