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1. Verslag van de directie

I. ALGEMENE INFORMATIE

Doelstelling
ZIB Investments Beheer B.V. richt zich op het structureren en beheren van vastgoedfondsen en een verdere 
uitbouw van haar positie als beheerder en initiator van vastgoedfondsen. De ambitie tot groei van de 
activiteiten betreft zowel initiatie van nieuwe fondsen als het aantrekken van nieuwe beleggers.

Kernactiviteiten
De activiteiten van ZIB Investments Beheer B.V. bestaan uit het opzetten van vastgoedfondsen (alternatieve 
beleggingsinstellingen) en het beheren ervan. ZIB Investments Beheer B.V. voert de fondsadministratie, 
verstrekt financiële rapportages aan investeerders, onderhoudt de contacten met investeerders en betrokken 
partijen en verzorgt de activiteiten volgend uit de wet- en regelgeving. Als beheerder en voor de 
vastgoedfondsen wordt gerapporteerd aan de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.
Met ingang van 16 november 2021 heeft ZIB Investments Beheer B.V. een AIFMD-vergunning verkregen als 
bedoeld in artikel 2:65, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft).  
Per 30 juni 2022 is ZIB Investments Beheer B.V. beheerder van de volgende fondsen:
- ZIB Zandvoort C.V., - Estea Noorderlicht C.V., - ZIB Marina Port Zélande C.V., - ZIB VDVI Bonaire C.V.
ZIB Investments Beheer B.V. is ingeschreven in het register voor beheerders van beleggingsinstellingen. 
ZIB Investments Beheer B.V. beschikt over een internetsite: www.zibinvestments.nl. 

Juridische structuur
ZIB Investments Beheer B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, opgericht op 16 april 1999 
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22043648. De vennootschap heeft 
haar hoofdzetel te Middelburg (4335 JA) Poelendaelesingel 12 en houdt tevens kantoor te Rotterdam. De 
aandeelhouders in ZIB Investments Beheer B.V. bestaan uit vennootschappen en privépersonen.

Organisatiestructuur & personele bezetting
Het bestuur van ZIB Investments Beheer B.V. wordt sinds oktober 2018 gevormd door mevrouw 
A.C. Oosterlinck‑IJsebaert en de heer J.F. van den Ouden. Zij zijn gezamenlijk bevoegd om ZIB Investments 
Beheer B.V. te vertegenwoordigen. ZIB Investments Beheer B.V. heeft geen Raad van Commissarissen. De 
directie is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De besluiten 
waarvoor goedkeuring van de AVA vereist is, zijn beschreven in de statuten en het aandeelhoudersbesluit bij 
benoeming.

Het eerste halfjaar van 2022 waren er gemiddeld 8 medewerkers (5,8 fte) actief voor de onderneming. Per 
30 juni 2022 zijn er 4 vaste contracten en 2 inleen contracten. De activiteiten zijn als volgt in te delen: 
2,6 fte Bedrijfsbureau, 1 fte Secretariaat, 0,8 fte Marketing & Communicatie, 1,2 fte Financiële 
administratie, 0,2 fte Business Analysis. ZIB Investments Beheer B.V. beschikt over een beloningsbeleid dat is 
afgestemd op haar omvang en de grootte van de beheerde beleggingsinstellingen, de interne organisatie en 
de aard, reik-wijdte en complexiteit van de werkzaamheden en is gericht op het bevorderen, aantrekken en 
behouden van gekwalificeerde medewerkers. Een beschrijving van het Beleid Beheerste Beloning is 
opgenomen op www.zibinvestments.nl. Naast medewerkers in loondienst en vaste inleenkrachten wordt er 
gewerkt met professionals (externe partijen en deskundigen) die niet in loondienst zijn. Deze werkzaamheden 
worden verricht op basis van en in overeenstemming met het Beleid Uitbesteding ZIB.
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Medewerkers worden beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Medewerkers worden aangestuurd 
op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van de klant en de 
onderneming op lange termijn. Medewerkers zullen in de dienstverlening aan klanten nimmer handelen in hun 
eigen belang of in het belang van de onderneming indien dat ten nadele van het klantbelang is. Binnen 
ZIB Investments Beheer B.V. zijn de directie en de Compliance Officer/Riskmanager als geïdentificeerde 
medewerkers aangewezen. 

In verband met artikel 1:120 lid 2 Wft wordt gemeld dat geen enkele persoon werkzaam binnen 
ZIB Investments Beheer B.V. een beloning heeft ontvangen die een miljoen euro overschrijdt en er zijn geen 
variabele beloningen uitgekeerd. 

Governance
Onder governance verstaat ZIB Investments Beheer B.V. de handeling of de wijze van besturen, de interne 
gedragscodes en het toezicht op de organisatie; het ondersteunt de daadwerkelijke implementatie van 
richtlijnen en strategie, het volgen van de vereiste processen op de juiste manier, alsmede het meten, 
rapporteren en toetsen hiervan en het nemen van acties om geïdentificeerde kwesties op te lossen. Ook het 
toezien op het integer en transparant handelen van medewerkers en bestuur, alsmede onder meer het 
toezien op naleving van de regelgeving inzake sanctiewetgeving en Wwft, valt hieronder.
ZIB Investments Beheer B.V. beschikt over beleid en processen voor de administratieve organisatie en interne 
controle. Met het geformuleerde beleid beoogt ZIB Investments Beheer B.V. de integriteit van het bestuur en 
de medewerkers en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, afspraken met andere stakeholders en 
interne (governance)regelingen te waarborgen en zorg te dragen voor het behoud van de goede reputatie en 
betrouwbaarheid.
Binnen het bestuur is een scheiding aangebracht tussen de taken en verantwoordelijkheden van beide leden 
van de directie. Daarnaast heeft de Compliance Officer een monitorende en adviserende rol met betrekking 
tot het (operationeel) voldoen aan wet- en regelgeving, terwijl riskmanagement invulling geeft aan het 
identificeren, meten, beheren en bewaken van de risico’s.

II. GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR
Aanvang 2022 zijn de verplichtingen die volgen uit het verkrijgen van de AIFMD-vergunning verder 
geïmplementeerd in de onderneming. Voor de onderneming en de beleggingsinstellingen onder beheer zijn de 
jaarrapporten opgesteld onder de nieuwe geldende regels voor verslaglegging. 

ZIB VDVI Bonaire C.V. is als fonds onder beheer onder de AIFMD-vergunning aangemeld bij de AFM. Per 
rapportagedatum was deze registratie nog niet afgerond. De beherend vennoot van Estea Noorderlicht C.V. 
heeft met de investeerders overeenstemming bereikt over terugbetaling van inleg en uitkering van 
slotrendement, als gevolg van  gevolg van de verkoop van de Noorderlicht vastgoedportefeuille. In het 
tweede deel van het boekjaar zal dit fonds tot volledige afwikkeling komen. De overige fondsen onder beheer 
hebben gepresteerd conform prognoses en hierover zijn geen aanvullende zaken te melden. Er is onderzoek 
gedaan naar verschillende nieuwe investeringsmogelijkheden. Dit heeft in de eerste helft van het boekjaar 
nog niet geleid tot nieuwe fondsen onder beheer. De verwachting is dat in het vierde kwartaal een nieuw 
vastgoedfonds zal worden toegevoegd. Het prospectus hiervoor is ter registratie aangeboden aan de AFM. 
 
De jaarvergaderingen van de vastgoedfondsen zijn in april en mei gehouden. Middels tussentijdse 
nieuwsbrieven zijn de investeerders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en uitbetaling van de 
rendementen op de investering. 
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De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ZIB Investments Beheer B.V. is gehouden in april. 

Aan de reguliere rapportage-eisen en de uitvraag van gegevens is voldaan. Aan AFM en DNB zijn de 
jaarrekeningen verstrekt. 

De periode 1 januari tot en met 30 juni 2022 is afgerond met een negatief resultaat van € 196.668 tegenover 
een positief resultaat van € 62.007 na belasting per einde boekjaar 2021. De behaalde omzet is geheel 
gerealiseerd uit beheervergoedingen, conform begroting. Aangezien er in 2022 nog geen nieuwe fondsen zijn 
gerealiseerd blijft de omzet op dat punt achter op begroting. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt in 
verband met de voorbereiding van de afwikkeling van Estea Noorderlicht C.V. De omzet hieraan gerelateerd 
komt beschikbaar in het tweede halfjaar 2022. 

III. STAND VAN ZAKEN PER BALANSDATUM
Zowel ZIB Investments Beheer B.V. als de beleggingsinstellingen onder beheer en de ontwikkeling van nieuwe 
initiatieven ondervinden vooralsnog geen negatieve gevolgen van de COVID-19 pandemie en de hoge inflatie 
waarvan recent sprake is. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een nieuwe uitdaging in het vasthouden 
en verder uitbouwen van het personeelsbestand.
De balans van ZIB Investments Beheer B.V. per 30 juni 2022 geeft een gezonde verhouding weer ten aanzien 
van solvabiliteit en liquiditeit. Zowel de vermogens- als liquiditeitspositie zijn sterk te noemen. De 
liquiditeitsratio bedraagt medio 2022 17,32 (ultimo 2021: 10,83), de solvabiliteitsratio bedraagt medio 2022 
0,95 (ultimo 2021: 0,92). Overige substantiële mutaties, anders dan in dit verslag besproken, zijn niet van 
toepassing.

De vennootschap is verplicht om in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving een minimum 
bedrag aan eigen vermogen aan te houden. Het eigen vermogen bedraagt per 30 juni 2022 € 1.744.158 
(ultimo 2021: € 1.940.826). Hiermee wordt ruim voldaan aan de minimum vermogenseis. Daarnaast beschikt 
ZIB Investments Beheer B.V. ter dekking van mogelijke beroepsaansprakelijkheidsrisico’s over een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering om dergelijke risico’s af te dekken.

IV. VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
Om vooraf vast te stellen met welke risico’s ZIB Investments Beheer B.V. wordt geconfronteerd, vindt 
jaarlijks een risicoanalyse plaats. Uit die analyse, waarbij ten minste de risico’s zoals hieronder omschreven 
worden besproken, volgt een totaaloverzicht van risico’s, een inschatting van de mate van impact en de 
beoogde manier van omgaan met risico’s. Risico's worden geclassificeerd door een weging van de kans dat 
een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan. 

De voornaamste risico’s waarmee ZIB Investments Beheer B.V., en haar organisatie, wordt geconfronteerd 
zijn: –marktrisico's; –compliance- en integriteitsrisico’s; –operationele risico’s; –technologische risico’s; 
–tegenpartij risico’s; –financiële risico’s; –reputatierisico’s.
In de beschrijving van de bedrijfsvoering zijn procedures en gedragsregels vastgesteld die tezamen invulling 
geven aan het risicobeleid van ZIB Investments Beheer B.V. De risico’s die verbonden zijn aan de 
bedrijfsvoering van ZIB Investments Beheer B.V. worden beheerd door interne regelingen, processen en 
mechanismen (bedrijfsprocessen).
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V. VERKLARING OMTRENT BEDRIJFSVOERING
ZIB Investments Beheer B.V. verklaart als beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van de Wft, 
overeenkomstig artikel 18 AIFMD, Wft en gerelateerde wetgeving, te beschikken over een beschrijving van de 
opzet van de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IC). Gedurende het verslagjaar zijn geen 
constateringen gedaan op grond waarvan geconcludeerd zou moeten worden dat de AO/IC niet voldoet aan 
de vereisten. De bedrijfsvoering heeft gedurende de verslagperiode effectief en overeenkomstig de 
beschrijving gefunctioneerd.

De bedrijfsvoering is afgestemd op de aard, omvang, risico's en complexiteit van de organisatie en de 
werkzaamheden van de beheerder. De combinatie van externe ondersteuning, de externe accountant, de 
bewaarder, de beperkte omvang en schaal van de organisatie en het beperkt aantal transacties maakt dat 
deze invulling een beheerste en integere bedrijfsvoering kan waarborgen. Gedurende de verslagperiode is de 
AO/IC geëvalueerd, waarbij is beoordeeld of het geformuleerde beleid gericht op beheersing effectief en 
adequaat is. 

De externe bewaarder CSC Depositary B.V. heeft over de periode 16 november 2021 tot en met 31 maart 
2022 rapportages opgesteld inzake de uitvoering van hun werkzaamheden aangaande de procedures ter 
controle van kasstromen van de beheerde beleggingsinstellingen en betalingen aan de beheerder. Er waren 
geen bevindingen en opmerkingen.

VI. TOEKOMSTPARAGRAAF
Met het verkrijgen van de AIFMD-vergunning kan ZIB verder groeien als beheerder van vastgoedfondsen 
waardoor een betere rentabiliteit kan worden gerealiseerd. Onzekere factor blijft de impact van COVID-19 op 
de lange termijn en het effect van de oplopende inflatie. Echter, de vraag naar investeringsmogelijkheden is 
onverminderd groot en gezien de huidige ontwikkeling van projecten in portefeuille en de beschikbare 
reserves aan vermogen en liquiditeiten verwacht de directie geen continuïteitsbeperkingen.

Het verder ontwikkelen en optimaliseren van beleid en processen om blijvend te kunnen voldoen aan 
veranderende wet- en regelgeving blijven van groot belang voor de onderneming. Specifieke automatisering 
wordt hierbij ingezet ter ondersteuning. Investeringen in ICT en personele bezetting zijn te verwachten in het 
kader van de uitbreiding van het aantal beleggingsinstellingen onder beheer en invulling van compliance 
gerelateerde werkzaamheden. 

Middelburg, 16 augustus 2022
De directie: J.F. van den Ouden, A.C. Oosterlinck-IJsebaert
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2. Balans per 30 juni 2022

   (voor resultaatbestemming)

30 juni 2022 31 december 2021

€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

AIFMD vergunning 102.206          113.776          

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 172.931          105.577          

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren 14.919          319.210        

Belastingen en premies sociale

        verzekeringen 83.260          66.838          

Overige vorderingen en 

   overlopende activa 281.974        219.497        

380.153          605.545          

Liquide middelen 1.178.890       1.291.125       

TOTAAL 1.834.180       2.116.023       
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30 juni 2022 31 december 2021

€ € € €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal 483.114        483.114        

Agioreserve 1.389.024     1.389.024     

Overige reserves 68.688          68.688          

Resultaat boekjaar -196.668       -                   

1.744.158       1.940.826       

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers

   en handelskredieten 27.651          72.362          

Belastingen en premies 

   sociale verzekeringen 6.458            12.174          

Overige schulden en 

   overlopende passiva 55.913          90.661          

90.022            175.197          

TOTAAL 1.834.180       2.116.023       
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3. Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2022

01-01-2022 01-01-2021

t/m 30-06-2022 t/m 31-12-2021

€ € € €

Opbrengsten

Netto-omzet 161.970          660.563          

Inkoopwaarde van de omzet 2.725              42.598            

Brutomarge 159.245         617.965         

Kosten

Lonen en salarissen 69.978          64.519          

Sociale lasten 14.132          25.556          

Pensioenen 5.705            8.323            

Overige personeelskosten 101.235        4.176            

Afschrijvingskosten 28.451          205.599        

Overige bedrijfskosten 135.017        239.839        

-354.518        -548.012        

Bedrijfsresultaat -195.273        69.953           

Financieel resultaat -1.396          182              

Saldo financieel resultaat -1.396           182                

Resultaat voor belastingen -196.669        70.135           

Belastingen -                     -8.128            

Resultaat na belastingen -196.669        62.007           
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4. Beknopte toelichting op de halfjaarcijfers

4.1 Algemene grondslagen voor opstelling van de jaarrekening

De onderneming, gevestigd te Poelendaelesingel 12 te Middelburg is een besloten vennootschap. 
De voornaamste activiteiten van de onderneming bestaan uit de oprichting en het beheer van beleggings-
fondsen in vastgoed.

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
De financiële verslaggeving is tevens in overeenstemming met de bepalingen van artikel 3:53 leden 1 en 3 en 
artikel 3:57 leden 1, 2, 3 en 5 van de Wft. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa
en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De in de jaarrekening opgenomen
bedragen luiden in euro's en zijn afgerond op hele bedragen.

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel de primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als de financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen 
naar de toelichting per balanspost.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

4.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Hiervan is sprake als de boekwaarde van
boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het behoort) hoger 
is dan de realiseerbare waarde ervan.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs vermeerderd 
met de kosten om het actief op zijn plaats en in staat van gebruik te krijgen, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. 

Financiële vaste activa
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. 
Na de eerste opname worden verstrekte leningen en overige vorderingen gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere
waarderverminderingsverliezen.

Liquide middelen  
Liquide middelen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan
deze ter vrije beschikking.
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Vorderingen en kortlopende schulden
Vorderingen en kortlopende schulden worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de
eerste opname worden vorderingen en kortlopende schulden tegen geamortiseerde kostprijs 
gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode. Indien het effect van waardering tegen 
geamortiseerde kostprijs immaterieel is, worden vorderingen en kortlopende schulden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. Waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een bedrag voor
incourantheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

4.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds 
vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn
geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin 
deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet
De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten
onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en
latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen. De over het
boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen belasting over de
belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op
verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de
over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
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5. Beknopte toelichting op de balans

5.1 Vaste activa

Immateriële vaste activa 2022
€

Vergunningen
Stand per 1 januari:
Aanschaffingswaarde 115.704          
Cumulatieve afschrijving -1.928            

113.776          

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen -                     
Afschrijvingen -11.570           

-11.570           

Stand per 30 juni:
Aanschaffingswaarde 115.704          
Cumulatieve afschrijving -13.498           

102.206          

Materiële vaste activa 2022
€

Huurdersinvesteringen/inventaris
Stand per 1 januari:
Aanschaffingswaarde 107.825          
Cumulatieve afschrijving -2.248            

105.577          

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen 84.235            
Afschrijvingen -16.881           

67.354            

Stand per 30 juni:
Aanschaffingswaarde 192.060          
Cumulatieve afschrijving -19.129           

172.931          

5.2 Vlottende activa

Vorderingen
30-06-2022 31-12-2021

€ €

Handelsdebiteuren 14.919            319.210          

Belastingen en premies sociale verzekeringen
30-06-2022 31-12-2021

€ €

Omzetbelasting 11.880            20.591            
Vennootschapsbelasting 71.380            46.247            

83.260            66.838            
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Overige vorderingen en overlopende activa
30-06-2022 31-12-2021

€ €

Vooruitbetaalde kosten 68.115            27.430            
Nog te ontvangen bedragen 213.859          192.067          

281.974          219.497          

Liquide middelen
30-06-2022 31-12-2021

€ €

Kas 46                  46                  
Rabobank 358.133          466.341          
Rabobank 820.712          824.738          

1.178.890       1.291.125       

5.3 Eigen vermogen

Het verloop van het aandelenkapitaal is als volgt weer te geven:

Gewone aandelen 2022
€

Stand per 1 januari 483.114          
Stand per 30 juni 483.114          

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1.137.500, verdeeld in 113.750.000 gewone aandelen 
van € 0,01. Hiervan zijn 48.311.395 gewone aandelen geplaatst en volgestort.

Agioreserve
Aangezien de uitgifteprijs van € 0,07 hoger lag dan de nominale waarde ontstaat er een agioreserve.
De totale waarde van de uitgifte ter verkrijging van de aandelen was € 1.635.538.
Hiervan bedraagt de nominale waarde € 246.514, zodat derhalve de agioreserve € 1.389.024 bedraagt.

Overige reserves
De overige reserves hebben betrekking op de ingehouden winsten.

5.4 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
30-06-2022 31-12-2021

€ €

Crediteuren 27.651            72.362            

Belastingen en premies sociale verzekeringen
30-06-2022 31-12-2021

€ €

Loonheffing 6.458              12.174            
6.458              12.174            
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Overige schulden en overlopende passiva
30-06-2022 31-12-2021

€ €

Vooruitontvangen beheervergoedingen 42.183            41.154            
Nog te ontvangen facturen 8.625              19.541            
Reservering accountantskosten -                     8.625              
Reservering vakantiegeld- en vrije dagen 3.576              8.982              
Nog te betalen rente -                     4.026              
Overige schulden 1.529              8.333              

55.913            90.661            
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6. Beknopte toelichting op de winst-en-verliesrekening

6.1 Algemeen

Netto-omzet 01-01-2022 01-01-2021
t/m 30-06-2022 t/m 31-12-2021

€ €
Beheervergoedingen C.V.'s 161.879          204.949          
Structureringsvergoeding -                     30.114            
Plaatsingsvergoeding -                     290.000          
Emissievergoeding -                     75.500            
Marketingvergoeding -                     60.000            
Overige vergoedingen 91                  -                     

161.970          660.563          

Inkoopwaarde van de omzet
Advies- en beheervergoedingen 675                 6.880              
Marketingvergoeding 2.050              35.718            

2.725              42.598            

6.2 Personeelskosten
01-01-2022 01-01-2021

t/m 30-06-2022 t/m 31-12-2021
€ €

Lonen en salarissen 95.167            175.032          
Vergoeding dienstverlening -25.189           -110.513         

69.978            64.519            

Sociale lasten
Sociale lasten 14.132            25.556            

14.132            25.556            

Pensioenen
Pensioenen 5.705              8.323              

5.705              8.323              

Overige personeelskosten
Managementkosten 25.833            45.000            
Uitzendkrachten 62.371            143.320          
Overige personeelskosten 13.030            17.279            

101.235          205.599          

6.3 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
01-01-2022 01-01-2021

t/m 30-06-2022 t/m 31-12-2021
€ €

Afschrijvingen 28.451            4.176              

De geactiveerde kosten worden afgeschreven gedurende de toekomstige gebruiksduur, deze is ingeschat op 5 jaar.
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6.4 Overige bedrijfskosten
01-01-2022 01-01-2021

t/m 30-06-2022 t/m 31-12-2021
€ €

Kosten onroerende zaken
Huisvestingskosten 26.902            98.180            

Kantoorkosten
Abonnementen/Afdrachten/Verzekeringen 36.724            12.778            
Kosten AFM/DNB 5.000              -                     
Kosten compliance 1.253              4.313              
Telefoon- en internetkosten 20.605            19.736            
Automatisering 5.766              4.102              
Overige kantoorkosten 4.407              19.469            

73.754            60.398            

Algemene kosten
Advieskosten 44                  23.598            
Kosten public relations/sponsoring 1.383              25.146            
Marketingkosten 13.221            7.824              
Accountants- en advieskosten 12.646            10.165            
Overige algemene kosten 7.067              14.528            

34.362            81.261            

Totaal overige bedrijfskosten 135.017          239.839          

6.5 Financieel resultaat
01-01-2022 01-01-2021

t/m 30-06-2022 t/m 31-12-2021
€ €

Rentebaten
Rente lening Spoorzigt Zeeland B.V. -                     8.490              

-                     8.490              

Rentelasten
Rentelasten 1.396              8.308              

1.396              8.308              

Totaal financieel resultaat -1.396            182                 

6.6 Belastingen op resultaat
01-01-2022 01-01-2021

t/m 30-06-2022 t/m 31-12-2021
€ €

Vennootschapsbelasting lopend jaar -                     8.128              
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