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Halfjaarrekening
De halfjaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2019, de winst- en verliesrekening over de
periode van 1 januari t/m 30 juni 2019 en de hierbij behorende toelichting. In de toelichting is een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Balans
Alle bedragen zijn in euro’s.
30-06-2019

31-12-2018

3.423
3.102
6.525

3.995
3.516
7.511

13.577
113.830
127.407

9.657
101.410
111.067

653.306

581.434

787.541

700.012

230.000
372.942
602.942

230.000
291.800
521.800

17.155
13.520
153.924
184.599

77.652
14.452
86.108
178.212

787.541

700.012

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Hard- en software
Inventarissen
Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Overige reserves

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

1
2
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Winst- en verliesrekening
Over de periode 1 januari t/m 30 juni. Alle bedragen zijn in euro’s.
30-06-2019

30-06-2018

673.877

594.188

197.794
986
373.372
572.152

194.234
421
355.494
550.149

101.725

44.039

-297

-269

Resultaat vóór belastingen

101.428

43.770

Belastingen

-20.286

-8.754

81.142

35.016

Inkomsten
Netto-omzet
Uitgaven
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Resultaat na belastingen
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Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening
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, indien 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
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
1. Eigen vermogen

Stand per 1 januari 2019
Resultaat 1-1-2019 t/m 30-6-2019
Stand per 30 juni 2019

Geplaatst
kapitaal

Overige
reserves

Totaal

230.000
230.000

291.800
81.142
372.942

521.800
81.142
602.942

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 circa €20.000.

Den Haag, 21 augustus 2019
Meesman Indexbeleggen
G.H. Meesman
Directeur

J.M. Wintermans
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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