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Geachte directie en aandeelhouder, 

 

1. ALGEMEEN 

 

De vennootschap 

De activiteiten van de vennootschap, statutair 
gevestigd te ‘s-Gravenhage bestaan voornamelijk 
uit holding- en financieringsactiviteiten zoals het 
lenen en/of anderszins bijeenbrengen van gelden, 
waaronder begrepen het uitgeven van obligaties, 
schuldbrieven en andere waardepapieren alsmede 
het aangaan van daarmee samenhangende 
overeenkomsten. 
 

 

Directie 

Gedurende het boekjaar 2015 werd de directie van 

de vennootschap gevoerd door JH de Jong 

Beheer  BV, hierbij vertegenwoordigd door de heer 

JH de Jong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport uitgebracht aan de 

directie en aandeelhouder 

van 

 

Mijndomein.nl Services BV 

Albert Einsteinweg 4 

8218 NH  Lelystad 

 

 

Datum 

15 september 2016 
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 2. FISCALE POSITIE 

 

De vennootschap is met ingang van 1 januari 2013 zelfstandig belastingplichtig voor de 

vennootschapsbelasting. 

 

Over het jaar 2015 bedraagt het belastbare bedrag nihil en is derhalve geen vennootschapsbelasting 

verschuldigd. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Zoetermeer, 15 september 2016 

 

Cappa Accountants en Adviseurs BV 

 

 

 

 

AJMA Duijnisveld AA 
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Balans per 31 december 

2015 

(Vóór voorstel resultaatbestemming) 

2015 2014

REF

ACTIVA

VASTE ACTIVA

2 Financiële vaste activa  18 000  18 000 

 18 000  18 000 

VLOTTENDE ACTIVA

3 Vorderingen  18 000  18 000 

 18 000  18 000 

TOTAAL ACTIVA  36 000  36 000 

PASSIVA

4 EIGEN VERMOGEN

Geplaatst aandelenkapitaal  18 000  18 000 

Overige reserves - - 

 18 000  18 000 

KORTLOPENDE SCHULDEN

5 Schulden aan participanten  18 000  18 000 

 18 000  18 000 

TOTAAL PASSIVA  36 000  36 000 
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Winst- en verliesrekening 

2015 

2015 2014

REF

Bedrijfsresultaat - -

Financieel resultaat - -

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen - -

Belastingen - -

Resultaat na belastingen - -
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Toelichting op de balans 

en winst- en verliesrekening 

1. ALGEMEEN 

 

Activiteiten 

De activiteiten van de vennootschap, 

statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage 

bestaan voornamelijk uit holding- en 

financieringsactiviteiten zoals het 

lenen en/of anderszins bijeenbrengen 

van gelden, waaronder begrepen het 

uitgeven van obligaties, schuldbrieven 

en andere waardepapieren alsmede 

het aangaan van daarmee 

samenhangende overeenkomsten. 

 

Groepsverhoudingen 

De vennootschap maakt deel uit van 

een groep, waarvan JH de Jong 

Beheer BV te Gouda aan het hoofd 

staat. 

 

Consolidatie 

Gebruikmakend van artikel 2:407 lid 2 

BW stelt de vennootschap geen 

geconsolideerde jaarrekening op 

(vrijstelling kleine rechtspersonen). 

 

Grondslagen voor de financiële 

verslaggeving 

De jaarrekening is opgesteld volgens 

de algemene bepalingen van Titel 9 

Boek 2 BW.  

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 

 

De waardering van activa en passiva 

en de bepaling van het resultaat 

vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij de desbetreffende 

grondslag van de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, 

worden de activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde.  

 

Baten en lasten worden toegerekend 

aan het jaar waarop ze betrekking 

hebben. 

 

 

Winsten worden slechts opgenomen 

voor zover zij op balansdatum zijn 

gerealiseerd. 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. 

 

Financiële instrumenten  

Onder financiële instrumenten worden 

zowel primaire financiële instrumenten, 

zoals vorderingen en schulden, als 

financiële derivaten verstaan. Voor de 

grondslagen van primaire financiële 

instrumenten wordt verwezen naar de 

behandeling per balanspost. 

 

Financiële vaste activa  

De deelnemingen waarin invloed van 

betekenis op het zakelijke en 

financiële beleid wordt uitgeoefend, 

worden gewaardeerd op de 

nettovermogenswaarde, doch niet 

lager dan nihil. Deze 

nettovermogenswaarde wordt 

berekend op basis van de grondslagen 

van de vennootschap. 

 

Vorderingen en overlopende activa  

De vorderingen worden opgenomen 

tegen nominale waarde, onder aftrek 

van de noodzakelijk geachte voor-

zieningen voor het risico van onin-

baarheid. Deze voorzieningen worden  

 

bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. 

 

Schulden en overlopende passiva 

Opgenomen rentedragende leningen 

en schulden worden gewaardeerd 

tegen de nominale waarde. 

 

 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Opbrengsten van diensten worden 

opgenomen naar rato van de mate 

waarin de diensten zijn verricht, geba-

seerd op de tot dat moment in het 

kader van de dienstverlening 

gemaakte kosten in verhouding tot de 

geschatte kosten van de totaal te 

verrichten dienstverlening. 

 

Belastingen  

De vennootschapsbelasting wordt 

berekend tegen het geldende tarief 

over het belastbare bedrag van het 

boekjaar, waarbij rekening wordt 

gehouden met fiscale faciliteiten. 

 

 



Toelichting op de balans 

en winst- en verliesrekening 

 

Mijndomein.nl Services BV Samenstellingsverklaring afgegeven dd …………………2016  7 

 

 

 

Betreft een 100% 

deelneming, statutair 

gevestigd te                      

’s- Gravenhage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de rekening-courant is 

geen rente berekend in 

2015. Afspraken over 

aflossingen en zekerheden 

zijn niet overeengekomen.  

 

 

 

2. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

2015 2014

Deelneming Mijndomein.nl Financiering BV  18 000  18 000 

Totaal  18 000  18 000 

 
 

3. VORDERINGEN  

2015 2014

Rekening-courant Mijndomein.nl Financiering BV  18 000  18 000 

Totaal  18 000  18 000 

 
 

4. EIGEN VERMOGEN 

 

Geplaatst aandelenkapitaal 

Het geplaatst en volgestort kapitaal van de vennootschap bedraagt € 18.000 en bestaat uit 18.000 

aandelen, elk nominaal groot € 1. Er zijn geen aandelen met bijzondere rechten. 

 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000. 

 

Overige reserves 

2015 2014

Stand per 1 januari - - 

Bij: resultaatbestemming - - 

Totaal - - 
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Over de rekening-courant is 

geen rente berekend in 

2015. Afspraken over 

aflossingen en zekerheden 

zijn niet overeengekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SCHULDEN AAN PARTICIPANTEN 

2015 2014

Rekening-courant JH de Jong Beheer BV  18 000  18 000 

Totaal  18 000  18 000 

 

6. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 

 
Bankgaranties 

Mijndomein.nl Services BV heeft zich middels een bankgarantie bij ABN AMRO Bank NV 
onvoorwaardelijk en onherroepelijk garant gesteld voor Mijndomein.nl Financiering BV tot een 
maximum bedrag van € 500.000. 
 

Instandhoudingsovereenkomst met Mijndomein.nl Financiering BV 

Mijndomein.nl Services BV is een instandhoudingsovereenkomst aangegaan waarbij zij garant staat 
voor Mijndomein.nl Financiering BV voor alle verplichtingen uit hoofde van obligatieleningen indien op 
een zeker moment Mijndomein.nl Financiering BV niet aan deze verplichtingen kan voldoen.  
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Overige gegevens 

1. STATUTAIRE WINSTBESTEMMINGREGELING

Artikel 21 van de statuten van de vennootschap luiden: 

1. Uitkering van winst ingevolge dit artikel geschiedt na

vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij

geoorloofd is.

2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene

vergadering.

3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en

andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare

winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen

vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatst

kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens

de wet moeten worden aangehouden.

4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven

reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor

zover de wet dat toestaat.

5. Bij de berekening van de verdeling van een voor

uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de

aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt

niet mee.

2. VOORSTEL WINSTBESTEMMING

De directie van de vennootschap stelt voor het resultaat over 

2015 toe te voegen aan de overige reserves. 

3. CONTROLEVERKLARING

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen 

controleverklaring van Cappa Accountants & Adviseurs BV. 
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VERTROUWELIJK 

Mijndomein.nl Services BV 
Tav de directie 
Albert Einsteinweg 4 
8218 NH  LELYSTAD 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de directie van Mijndomein.nl Services BV 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Mijndomein.nl Services BV 
te Lelystad gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 
en de winst-en-verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een 
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.  

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

De directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening 
die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen 
van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 
geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing als het zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.  

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van 
het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat 
als gevolg van fraude of fouten.  

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe 
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.  

Datum  

15 september 2016 

Betreft  

Controleverklaring van de 

onafhankelijke accountant 
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Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.  

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Mijndomein.nl Services BV per 31 december 2015 en 
van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  

Zoetermeer, 15 september 2016 

Cappa Accountants & Adviseurs BV 

AJMA Duijnisveld AA 


