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Jaarverslag

.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

2021
Naam van de rechtspersoon

Wij Zijn MEO B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon

Alkmaar

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

54440491

Handelsnamen

Wij Zijn MEO B.V.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Micro
Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

Straatnaam NL

Helderseweg

Huisnummer NL

28

Postcode NL

1817BA

Vestigingsplaats NL

Alkmaar

Landnaam, ISO

Nederland

.

SBI-code

.

2021

.

Informatie over de rapportage

2021
Titel van het document

Publicatiestukken 2021 Wij Zijn MEO B.V.

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

1 januari 2021

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft

31 december 2021

Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

1 januari 2020

Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

31 december 2020

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)

Nee

Type grondslag

Commercieel
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2021
Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening

8 februari 2022

Jaarrekening vastgesteld (J/N)

Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening

9 februari 2022

Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en
onoverkomelijke onjuistheden (J/N)

Nee

Heraanlevering van het document op basis van technische en/of
procesmatige onjuistheden (J/N)

Nee

.

Rapporteringsvaluta van het document
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.

Jaarrekening

.

Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

31 december 2021
Balans voor of na resultaatbestemming

31 december 2020

Na resultaatbestemming

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

€ 97.249

€ 53.329

_________

_________

€ 97.249

€ 53.329

Vorderingen

€ 287.031

€ 235.987

Liquide middelen

€ 530.511

€ 153.317

_________

_________

Totaal van vaste activa
Vlottende activa

Totaal van vlottende activa
Totaal van activa

€ 817.542

€ 389.304

_________

_________

€ 914.791

€ 442.633

Passiva
Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal
Statutaire reserves
Overige reserves
Totaal van eigen vermogen

€ 100

€ 100

€ 101.708

€ 196.441

€ 178.662

€ -165.725

_________

_________

€ 280.470

€ 30.816

Langlopende schulden

€ 141.648

€ 58.239

Kortlopende schulden

€ 492.673

€ 353.578

_________

_________

€ 914.791

€ 442.633

.

Totaal van passiva

.

Toelichting op de jaarrekening

.

Algemene toelichting

.

Algemene toelichting

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

.

De activiteiten van Wij Zijn MEO B.V. bestaan voornamelijk uit: het bieden en/of ontwikkelen van software op het gebied van communicatie.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
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Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen,
die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

.

Grondslagen

.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Grondslag van materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur van 5 jaar. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur van 5 jaar en bijzondere waardeverminderingen.
Grondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Grondslag van 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.
Grondslag van eigen vermogen
Indien Wij Zijn MEO B.V. eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves mits de
statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de opbrengst uit verkoop ten gunste van de overige
reserves of andere reserves in het eigen vermogen. De opbrengst komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering is gebracht.
Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen worden rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van relevante
winstbelastingeffecten.
Grondslag van overige reserves
Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves. Overige reserves zijn vrij uitkeerbaar aan de aandeelhouders.
Grondslag van 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. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde van de schuld.
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.
Grondslag van kortlopende schulden

.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Grondslag van omzetverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.
Grondslag van overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Grondslag van financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten
wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedgeaccounting wordt toegepast.
Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen
uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

.

Balans

.

Vorderingen

.

Uitsplitsing

31 december 2021

31 december 2020

_________

€ 287.031

_________

€ 287.031

€ 235.987

31 december 2021

31 december 2020

€ 100

€ 100

Overige vorderingen

€ 235.987

.

Totaal van vorderingen

.

Aandelenkapitaal

.

Overige bedragen: Uitsplitsing

.

Geplaatst aandelenkapitaal

.

Statutaire reserves

Informatieverschaffing over statutaire reserves
De statutaire reserve is gevormd naar aanleiding van de omzetting van de juridische entiteit van Stichting MEO in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd:
Wij Zijn MEO B.V. Bij de omzetting is een vermogensklem opgelegd op het doelvermogen van de (oude) stichting ter hoogte van € 271.000. Wij Zijn MEO B.V. zal dit beklemde
(doel)vermogen en haar vruchten aanwenden voor de oorspronkelijke doelstelling van Stichting MEO:
1. Het mogelijk maken een ontstane afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen.
2. Het uitdragen van het maatschappelijke belang en de praktische mogelijkheden van een inclusieve arbeidsmarkt.
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Langlopende schulden

.

Uitsplitsing

Overige schulden

31 december 2020

_________

€ 141.648

_________

€ 141.648

€ 58.239

€ 58.239

.

Totaal van langlopende schulden

31 december 2021

.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

.

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurverplichtingen
Per balansdatum bestaat er een huurverplichting inzake kantoorruimte aan Helderseweg 28 in Alkmaar. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 30.350 exclusief BTW. De
huurverplichting heeft een looptijd tot 1 januari 2027.
Per balansdatum bestaan er twee huurverplichtingen inzake kantoorruimte aan A. Hofmanweg 1a in Haarlem. De gezamenlijke jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 36.895 exclusief
BTW. De huurverplichtingen hebben een looptijd tot 1 juli 2022.
Leaseverplichtingen

.

Per balansdatum bestaat er een verplichting uit operational leaseovereenkomsten van 8 auto's. Het totaalbedrag van de leaseovereenkomsten van de resterende looptijd bedraagt per
balansdatum € 98.819 exclusief BTW.

.

Overige toelichtingen

.

Gemiddeld aantal werknemers

.

Uitsplitsing

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam buiten Nederland

2020

30.86

28.21

_________

0

_________

30.86

28.21

0

.

Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode

2021

.

Ondertekening van de jaarrekening
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Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger J.R. van der
Burght
Bestuurder (huidig)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

Alkmaar

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen

8 februari 2022

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)

Ja

.

Soort bestuurder of commissaris

8
xb_render_bxr_stylesheet_v42

