Aan de Kamer van Koophandel
Team Deponeringen
Postbus 106
3440 AC WOERDEN

Alkmaar, 15 november 2020

Betreft: publicatierapport 2019, dossiernummer 54445641
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u het publicatierapport 2019 van Wij Zijn MEO B.V.
te Alkmaar.
Wij verzoeken u genoemde bescheiden in het Handelsregister op te nemen.

Hoogachtend,
Wij Zijn MEO B.V.
Was getekend E.P. Teljeur, directeur
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2.1 Balans per 31 december 2019
(na voorstel resultaatverdeling )

31 december 2019
€
€

Activa

31 december 2018
€
€

Vaste activa
Materiële vaste activa

1

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

17.605

19.017

Inventaris

45.303

54.343

262

525

Vervoermiddelen

63.170

73.885

Vlottende activa Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 2

186.022

133.536

Overige vorderingen en overlopende3
activa

18.144

50.353

Liquide middelen

4

4

204.166

183.889

32.574

11.016

299.910

268.790
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31 december2019
€
€

31 december2018
€
€

Passiva
Eigen vermogen
Langlopende schulden
Overige schulden

5

27.181

-91.758

22.500

130.000
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Kortlopende schulden
299.910

5

268.790

B.V.
Alkmaar

Wij Zijn MEO

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Wij Zijn MEO B.V. bestaan voornamelijk uit het bieden en/of ontwikkelen van software op het
gebied van communicatie, voor bijvoorbeeld verenigingen ter bevordering van hun contact met hun leden;
opmaken van clubbladen voor verenigingen; faciliteren van zaken op het gebied van communicatie.
Vestigingsadres
Wij Zijn MEO B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 54440491) is feitelijk gevestigd op Edisonweg 24 te
Alkmaar.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het
actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare
waarde ervan.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening
als interestlast verwerkt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Kostprijs van de omzet
Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te
rekenen lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de
voorraden.
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Lasten algemeen
De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.
Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid
voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over
terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
Belastingen
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.

8

Wij Zijn MEO B.V.
Alkmaar

PASSIVA
2. Reserves

en fondsen

BV vermogen
Het ingehouden deel van het resultaat over 2019 bedraagt € 24.300.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen

en overlopende activa

Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een
resterende looptijd langer dan één jaar.
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OVERIGE TOELICHTING
Bestemming van het resultaat 2019
Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2019 ad € 24.300 toe te voegen aan het bedrijfskapitaal.
Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening
verwerkt.
Personeelsleden
We waren in 2019 gemiddeld 29 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis.
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