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Moyee Nederland B.V.

Amsterdam

Balans per 31 december 2017

(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2017 31-12-2016

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

  Kosten van ontwikkeling 162.519        165.848       

162.519        165.848        

Materiële vaste activa

  Machines en installaties 19.857          24.999         

  Andere vaste bedrijfsmiddelen 22.283          12.241         

42.140          37.240          

Financiële vaste activa

  Overige vorderingen 11.993          6.776            

11.993          6.776            

Vlottende activa

Voorraden

  Grond- en hulpstoffen 79.863          197.339       

  Gereed product en handelsgoederen 173.622        98.906         

  Vooruitbetaald op voorraden 5.793            170.487       

259.278        466.732        

Vorderingen

  Handelsdebiteuren 138.428        124.778       

  Vorderingen op groepsmaatschappijen 41.295          108.027       

  Belastingen en premies sociale verzekeringen 58.962          96.401         

  Overige vorderingen en overlopende activa 40.326          64.676         

279.011        393.882        

Liquide middelen 108.142        74.908          

Totaal 863.083        1.145.386    
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Moyee Nederland B.V.

Amsterdam

31-12-2017 31-12-2016

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

  Gestort en opgevraagd kapitaal 10.000          10.000         

  Wettelijke reserves 162.519        165.848       

  Overige reserves -646.767      -621.291      

-474.248      -445.443      

Kortlopende schulden

  Crediteuren 127.981        244.222       

  Schulden aan groepsmaatschappijen 1.175.876    1.317.601    

  Belastingen en premies sociale verzekeringen 681               1.973            

  Overige schulden en overlopende passiva 32.793          27.033         

1.337.331    1.590.829    

Totaal 863.083        1.145.386    
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Moyee Nederland B.V.
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Winst-en-verliesrekening over 2017

2017 2016

€ € € €

Netto-omzet 1.702.823    1.326.993    

Kostprijs van de omzet 1.154.541    975.736       

Brutomarge 548.282        351.257        

Overige bedrijfsopbrengsten 10.000          55.000         

10.000          55.000          

Lonen en salarissen 23.659          77.500         

Sociale lasten 3.476            12.885         

Afschrijvingen op immateriële en materiële

vaste activa 35.714          25.472         

Overige bedrijfskosten 527.297        600.771       

Som der bedrijfslasten 590.146        716.628        

Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten -31.864        -310.371      

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3.059            -                    

Rentelasten en soorgelijke kosten -                     -928              

Financiële baten en lasten 3.059            -928              

Resultaat voor belastingen -28.805        -311.299      

Belastingen over het resultaat -                     -                     

Resultaat na belastingen -28.805        -311.299      
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Moyee Nederland B.V.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

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.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende

grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de

opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

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.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met

de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de

toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode

worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Activiteiten

De activiteiten van Moyee Nederland B.V. bestaan voornamelijk uit de in- en verkoop van koffie gebrand

in het land van oorsprong en aanverwante producten in de ruimste zin van het woord. Hieronder wordt

ook verstaan, maar niet uitsluitend, het ontplooien van activiteiten ten aanzien van het importeren,

exporteren, produceren, vermarkten en distribueren van koffie overal ter wereld.

Financiële vaste activa

De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder

aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
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Moyee Nederland B.V.
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Voorraden

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Grond- en hulpstoffen

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere netto-

opbrengstwaarde. De lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de

voorraden.

Gereed product en handelsgoederen

De voorraden gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde

verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. De lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door

individuele beoordeling van de voorraden.

Vooruitbetaald op voorraden

De vooruitbetaalde bedragen op voorraden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van

een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Algemeen

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

vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in

aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet verminderd met de inkoopwaarde van de omzet.

De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan derden verleende diensten en verstrekte goederen

onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende (im)materiële vaste activa.
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Moyee Nederland B.V.
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Kasstroomoverzicht
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Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te

betalen) interest.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het

bedrijfsresultaat aangepast voor posten van de winst-en-verliesrekening die geen invloed hebben op

ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in balansposten en posten van de winst-en-

verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de

operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van geldmiddelen plaatsvindt,

zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat

uit de liquide middelen.


