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1.  ACCOUNTANTSRAPPORT



B E L A S T I N G A D V I S E U R S

A C C O U N T A N T S  E N

S P R A N G E R S

V A N  D E N

E N D E

Bezoekadres: Prinses Margrietplantsoen 81a, 2595 BR Den Haag   Postadres: Postbus 11562, 2502 AN Den Haag   Tel.: 070 – 346 94 42   www.svde.nl

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing als gedeponeerd bij de kamer van koophandel op 10 oktober 2013.

Emagine Reality B.V.

Turfmarkt 104-5e etage

2511 DC  DEN HAAG

Den Haag, 7 oktober 2020 NS

Mijne heren,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren

van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW).

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële

verslaggeving toegepast.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers

van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en

zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte

gegevens.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. 

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Emagine Reality B.V.

Hiermede berichten wij u over de door ons verrichte werkzaamheden.

De jaarrekening van Emagine Reality B.V. te Den Haag is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en

verliesrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel

te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Emagine Reality B.V. te Den Haag

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Consolidatie
In de consolidatie zijn betrokken de jaarrekening van de vennootschap, alsmede de jaarrekeningen van de

onderstaande dochtermaatschappijen:

De geconsolideerde jaarrekening geeft inzicht in het geheel van de economische eenheid van deze

groepsmaatschappijen.

- Nazza N.V. te Den Haag

- Billing House B.V. te Den Haag

Blijkens de akte d.d. 14 oktober 2011 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Emagine Reality B.V. per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53766857.

De directie wordt gevoerd door:

- Yunshik B.V. (33,33%)

De doelstelling van Emagine Reality B.V. wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

a. het geven van advies en het verlenen van diensten op het gebied van automatisering,

automatiseringssystemen, en electronische informatie (systemen), voorts het ontwikkelen van, en het drijven

van handel in, im- en export daaronder begrepen, software en aanverwante artikelen, alles in de ruimste zin

des woords;

b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het

(doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;

c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en

het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of

daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

- Leaping Bits B.V. (33,33%)

- Bit Science B.V. (33,33%)
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Emagine Reality B.V. te Den Haag

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 2.165.864 100,0% 2.498.284 100,0%

Inkoopwaarde van de omzet 287.736 13,3% 352.664 14,1%

Bruto bedrijfsresultaat 1.878.128 86,7% 2.145.620 85,9%

Lonen en salarissen 604.753 27,9% 892.860 35,7%

Sociale lasten 134.096 6,2% 135.310 5,4%

Pensioenlasten 22.668 1,1% 14.981 0,6%

Afschrijvingen immateriële vaste activa 46.713 2,2% 55.713 2,2%

Afschrijvingen materiële vaste activa 13.817 0,6% 6.907 0,3%

Overige personeelskosten 203.525 9,4% 95.152 3,8%

Huisvestingskosten 93.527 4,3% 42.680 1,7%

Verkoopkosten 48.826 2,3% 73.201 2,9%

Kantoorkosten 26.790 1,2% 23.021 0,9%

Algemene kosten 230.962 10,7% 197.672 7,9%

Managementfee 255.000 11,8% 505.000 20,2%

Som der kosten 1.680.677 77,7% 2.042.497 81,6%

Bedrijfsresultaat 197.451 9,0% 103.123 4,3%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3.152 0,2% 2.825 0,1%

Rentelasten en soortgelijke kosten -52.919 -2,4% -45.310 -1,8%

Som der financiële baten en lasten -49.767 -2,2% -42.485 -1,7%

Resultaat voor belastingen 147.684 6,8% 60.638 2,6%

Belastingen 8.934 0,4% -46.165 -1,9%

Aandeel in het resultaat van deelnemingen -570 0,0% - 0,0%

Resultaat na belastingen 156.048 7,2% 14.473 0,7%

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2019 2018
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Emagine Reality B.V. te Den Haag

1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat na belastingen is gunstig beïnvloed door:
Stijging van:

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 327

Daling van:

Inkoopwaarde van de omzet 64.928

Lonen en salarissen 288.107

Sociale lasten 1.214

Afschrijvingen immateriële vaste activa 9.000

Verkoopkosten 24.375

Managementfee 250.000

Belastingen 55.099

693.050

Het resultaat na belastingen is ongunstig beïnvloed door:
Daling van:

Omzet 332.420

Aandeel in het resultaat van deelnemingen 570

Stijging van:

Pensioenlasten 7.687

Afschrijvingen materiële vaste activa 6.910

Overige personeelskosten 108.373

Huisvestingskosten 50.847

Kantoorkosten 3.769

Algemene kosten 33.290

Rentelasten en soortgelijke kosten 7.609

551.475

Stijging resultaat na belastingen 141.575

Het resultaat na belastingen 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 141.575. De ontwikkeling van het

resultaat na belastingen 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn

wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

w.g. R.W. van der Geest AA/RB
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2.  JAARREKENING



Emagine Reality B.V. te Den Haag

2.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van ontwikkeling 339.414 136.870

Materiële vaste activa

Inventaris 46.950 51.572

Financiële vaste activa 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen - 300

Vlottende activa

Voorraden 

Voorraden 10.000 10.000

Vorderingen 

Debiteuren 95.670 73.069

Vorderingen op participanten 86.816 105.098

Omzetbelasting 47.093 10.446

Overige vorderingen en overlopende activa 153.528 150.436

383.107 339.049

Liquide middelen 5.101 1.337

Totaal activazijde 784.572 539.128

31 december 2019 31 december 2018
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Emagine Reality B.V. te Den Haag

2.1  Geconsolideerde balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Groepsvermogen
Aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen 104.445 -51.603

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 18.763 43.759

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen 53.285 62.503

Aflossingsverplichtingen 24.996 24.996

Crediteuren 360.317 209.900

Schulden aan participanten 17.186 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen 57.471 167.232

Overige schulden en overlopende passiva 148.109 82.341

661.364 546.972

Totaal passivazijde 784.572 539.128

31 december 2019 31 december 2018
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Emagine Reality B.V. te Den Haag

2.2  Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Bruto bedrijfsresultaat 1.878.128 2.145.620

Lonen en salarissen 604.753 892.860

Sociale lasten 134.096 135.310

Pensioenlasten 22.668 14.981

Afschrijvingen immateriële vaste activa 46.713 55.713

Afschrijvingen materiële vaste activa 13.817 6.907

Overige bedrijfskosten 858.630 936.726

Som der kosten 1.680.677 2.042.497

Bedrijfsresultaat 197.451 103.123

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3.152 2.825

Rentelasten en soortgelijke kosten -52.919 -45.310

Som der financiële baten en lasten -49.767 -42.485

Resultaat voor belastingen 147.684 60.638

Belastingen 8.934 -46.165

Aandeel in het resultaat van deelnemingen -570 -

Resultaat na belastingen 156.048 14.473

2019 2018
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Emagine Reality B.V. te Den Haag

2.3  Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Schattingen

Consolidatie

Toepassing van artikel 2:402 B.W.

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van Emagine Reality B.V. samen met haar

groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of

waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Emagine Reality

B.V. direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid

van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij

wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op

balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan

uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Het

aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld.

Deelnemingen waarop geen overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend (geassocieerde

deelnemingen) worden niet betrokken in de consolidatie.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:

- Nazza N.V.

- Billing House B.V.

Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2019 van Emagine Reality B.V. in de geconsolideerde

jaarrekening is verwerkt, is (in de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met weergave van een beknopte winst-

en-verliesrekening in overeenstemming met artikel 2:402 BW.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Emagine Reality B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de

jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De activiteiten van Emagine Reality B.V., statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit:

het geven van advies en het verlenen van diensten op het gebied van automatisering,

automatiseringssystemen, en electronische informatie (systemen), voorts het ontwikkelen van, en het drijven

van handel in, im- en export daaronder begrepen, software en aanverwante artikelen.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Turfmarkt 104-5e etage te Den Haag.

Emagine Reality B.V., statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 53766857.
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Emagine Reality B.V. te Den Haag

2.3  Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

Kosten van ontwikkeling

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen

verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend

van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële

waarde.

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 kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare

waarde ervan.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering,

wordt verwezen naar ‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor

de jaarverslaggeving. 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het

waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (dat wil zeggen: als het

waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald) en de kosten betrouwbaar kunnen

worden vastgesteld. Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve onder het eigen

vermogen gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde

ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële productie is gestart en vindt lineair plaats over de

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst- en

verliesrekening. 

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. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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Emagine Reality B.V. te Den Haag

2.3  Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Voorraden

Vorderingen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de

verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige

staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de

productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de

onderhoudsafdeling en interne logistiek.

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.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering.

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.

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het

individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid

waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een

actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en

de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-

en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.
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Emagine Reality B.V. te Den Haag

2.3  Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Pensioenen

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing

en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd

zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt

of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de

balans opgenomen.

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

winst- en verliesrekening.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten

diensten.

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.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa

opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.
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Emagine Reality B.V. te Den Haag

2.3  Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Belastingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief

beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het behaalde

commerciële resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in rekening-

courant met de vennootschap.

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

(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) 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.

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. 
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Emagine Reality B.V. te Den Haag

2.4  Toelichting op de geconsolideerde balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Kosten van 

ontwikkeling

€

Aanschafwaarde 375.106

Cumulatieve afschrijvingen -238.236

Boekwaarde per 1 januari 136.870

Investeringen 249.257

Afschrijvingen -46.713

Mutaties 2019 202.544

Aanschafwaarde 624.363

Cumulatieve afschrijvingen -284.949

Boekwaarde per 31 december 339.414

Kosten van ontwikkeling 10-20 %

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 65.345

Cumulatieve afschrijvingen -13.772

Boekwaarde per 1 januari 51.573

Investeringen 9.194

Afschrijvingen -13.817

Mutaties 2019 -4.623

Aanschafwaarde 74.539

Cumulatieve afschrijvingen -27.589

Boekwaarde per 31 december 46.950

Inventaris 20 %

Afschrijvingspercentages:

Afschrijvingspercentages:
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2.4  Toelichting op de geconsolideerde balans

Financiële vaste activa

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Makesure Intelligence B.V. - 300

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Voorraad Units 10.000 10.000

Vorderingen

Debiteuren
Debiteuren 95.670 152.121

95.670 152.121

Voorziening dubieuze debiteuren - -79.052
95.670 73.069

Vorderingen op participanten 
Rekening-courant Leaping Bits B.V. 58.102 56.410

Rekening-courant Yunshik B.V. 28.714 27.927

Rekening-courant Bit Science B.V. - 20.761
86.816 105.098

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te factureren omzet 142.298 139.995

Vooruitontvangen facturen 9.658 7.439

Vooruitbetaalde kosten 1.572 2.071

Nog te ontvangen servicekosten - 661

Rekening-courant Makesure Intelligence B.V. - 270
153.528 150.436

Liquide middelen
ING Bank N.V., rekening-courant 5.071 1.307

Rabobank, spaarrekening 30 30
5.101 1.337

Over de rekening-courant verhouding is 3% rente berekend.
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2.4  Toelichting op de geconsolideerde balans

PASSIVA

GROEPSVERMOGEN

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Rabobank, leningnummer 0050060969 18.763 43.759

Rabobank, leningnummer 0050060969

Hoofdsom 100.000 100.000

Aflossing voorgaande boekjaren -31.245 -6.249

Stand per 1 januari 68.755 93.751

Aflossing -24.996 -24.996

Stand per 31 december 43.759 68.755

Aflossingsverplichting komend boekjaar -24.996 -24.996

Langlopend deel per 31 december 18.763 43.759

Voor een toelichting op het aandeel van de vennootschap in het groepsvermogen wordt verwezen naar de

toelichting op het eigen vermogen in de vennootschappelijke jaarrekening.

Het deel van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt € 0.

Deze financiering is verstrekt door Rabobank ter financiering van het herfinancieren van de rekening-courant

faciliteit. Het rentepercentage bedraagt 6,5%. De aflossing bedraagt € 2.083 per maand achteraf, voor het

laatst op 1 september 2022. Als zekerheid is gesteld het pandrecht op:

- alle huidige en toekomstige voorraden van Billing House B.V., Nazza N.V. en Emagine Reality B.V.

- alle huidige en toekomstige inventaris van Billing House B.V., Nazza N.V. en Emagine Reality B.V. 

- alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit huidige en toekomstige

rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep van Emagine Reality B.V., Billing House B.V. en

Nazza N.V., met alle aan deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden en terzake van die

vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten

- afgegeven borgtocht van € 60.000 door M.R. van Vliet en geldt voor alle huidige en toekomstige

verplichtingen van de debiteur

- afgegeven borgtocht van € 60.000 door C.G. Henkes en geldt voor alle huidige en toekomstige

verplichtingen van de debiteur

- afgegeven borgtocht van € 60.000 door J.N. van Dam en geldt voor alle huidige en toekomstige

verplichtingen van de debiteur.
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2.4  Toelichting op de geconsolideerde balans

KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2019 31-12-2018

€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Rabobank, rekening-courant 53.285 62.503

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

Financiering 24.996 24.996

Schulden aan participanten 

Rekening-courant/lening Bit Science B.V. 17.186 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting 31.085 55.482

Loonheffingen 26.386 111.750
57.471 167.232

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2017 - 11.317

Vennootschapsbelasting 2018 35.231 44.165

Vennootschapsbelasting 2019 -4.146 -
31.085 55.482

Door de bankier is een rekening-courant faciliteit verstrekt ter hoogte van € 55.000. Als zekerheid is gesteld

het pandrecht op:

- alle huidige en toekomstige voorraden van Billing House B.V., Nazza N.V. en Emagine Reality B.V.

- alle huidige en toekomstige inventaris van Billing House B.V., Nazza N.V. en Emagine Reality B.V.

- alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit huidige en toekomstige

rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep van Emagine Reality B.V., Billing House B.V. en

Nazza N.V. met alle aan deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden en terzake van die

vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten

- afgegeven borgtocht van € 60.000 per persoon, door M.R. van Vliet, C.G. Henkes en J.N. van Dam.

Over de rekening-courant verhouding/lening is 3% rente in rekening gebracht.

   - 19 -



Emagine Reality B.V. te Den Haag

2.4  Toelichting op de geconsolideerde balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen huurkosten 79.882 18.666

Nog te ontvangen facturen 19.087 9.639

Accountantskosten 12.003 17.053

Achtergestelde lening R.J. Verkerk 11.279 10.742

Operations support Leaping Bits B.V. 10.500 -

Te betalen inkoopkosten 9.551 16.810

Vooruitgefactureerde omzet 5.000 5.000

Financieringskosten 807 731

Nettolonen - 3.202

Diversen - 498
148.109 82.341

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

De onderneming maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Billing House

B.V. Op grond daarvan is de onderneming hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting van de

fiscale eenheid als geheel.

Tot meerdere zekerheid van de schulden van de onderstaande verbonden lichamen heeft de onderneming zich

(mede) hoofdelijk verbonden voor de schulden van deze verbonden lichamen. Het totaal van de hoofdelijke

aansprakelijkheid van de onderneming bedraagt per ultimo boekjaar € 98.759 en is als volgt te specificeren:

- hoofdelijke aansprakelijkheid geldlening Rabobank ten behoeve van Nazza N.V.: € 43.759

- hoofdelijke aansprakelijkheid bankkrediet Rabobank ten behoeve van Billing House B.V.: € 55.000

De vennootschap heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Turfmarkt te Den

Haag. De huurverplichting bedraagt € 93.330 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 augustus 2023.

De huurvrije periode betreft van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2020.
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2.5  Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Netto-omzet
Omzet dienstverlening 1.741.150 2.473.872

Overige dienstverlening 420.317 8.646

Verkopen abonnementen 3.984 15.766

Verkopen units 413 -
2.165.864 2.498.284

Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde dienstverlening 287.736 352.664

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen 544.617 817.271

Vakantietoeslag - -8.628

Pensioencompensatie 2.496 2.496

30% regeling 53.505 81.721

Stagevergoeding 4.135 -
604.753 892.860

Gemiddeld aantal werknemers

Sociale lasten
Sociale lasten 134.096 133.922

Eindheffing werkkostenregeling - 1.388
134.096 135.310

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel 22.668 14.981

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Kosten van ontwikkeling 46.713 55.713

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 13.817 6.907

Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 15 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

In het jaar 2018 waren dit 16 werknemers.

De netto-omzet over 2019 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 13,3% gedaald.
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2.5  Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten 203.525 95.152

Huisvestingskosten 93.527 42.680

Verkoopkosten 48.826 73.201

Kantoorkosten 26.790 23.021

Algemene kosten 230.962 197.672

Managementfee 255.000 505.000
858.630 936.726

Overige personeelskosten

Uitzendkrachten 157.648 25.308

Wervingskosten 28.000 37.419

Lunchkosten en verteringen 4.980 6.447

Scholings- en opleidingskosten 4.520 4.008

Kilometervergoeding 2.976 13.829

Arbodienst 1.567 1.533

Overige personeelskosten 3.834 6.608
203.525 95.152

Huisvestingskosten

Huur onroerend goed 78.372 23.495

Schoonmaakkosten 6.285 2.097

Vaste lasten onroerend goed 1.935 -

Onderhoud onroerend goed - 5.111

Overige huisvestingskosten 6.935 11.977
93.527 42.680

Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten 45.638 67.917

Representatiekosten 2.087 442

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren - 4.051

Sponsoring - 684

Reclame- en advertentiekosten - 303

Overige verkoopkosten 1.101 -196
48.826 73.201
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2.5  Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 17.283 10.280

Internetkosten 5.684 1.287

Kantoorbenodigdheden 2.160 3.817

Kleine aanschaffingen 776 -

Telecommunicatie 636 7.634

Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 182 -

Portokosten 51 3

Overige kantoorkosten 18 -
26.790 23.021

Algemene kosten

Licenties 162.874 120.807

Advieskosten 26.653 37.254

Administratiekosten 20.418 15.374

Accountantskosten 16.873 16.800

Zakelijke verzekeringen 4.211 3.480

Juridische kosten - 3.946

Overige algemene kosten -67 11
230.962 197.672

Managementfee

Yunshik B.V. 90.000 165.000

Leaping Bits B.V. 90.000 165.000

Bit Science B.V. 75.000 175.000
255.000 505.000

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rekening-courant Leaping Bits B.V. 1.692 1.410

Rekening-courant Yunshik B.V. 837 813

Rekening-courant Bit Science B.V. 623 602
3.152 2.825
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2.5  Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelast fiscus 39.973 32.810

Bankkosten en provisie 7.718 6.294

Rente schuld aan kredietinstelling 4.121 5.694

Lening Bit Science B.V. 570 -

Rente achtergestelde leningen 537 512
52.919 45.310

Belastingen

Vennootschapsbelasting -8.934 46.165

Aandeel in het resultaat van deelnemingen

Resultaat MakeSure Intelligence B.V. -570 -
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2.6  Enkelvoudige balans per 31 december 2019
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris 27.097 34.058

Financiële vaste activa 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 391.701 178.135

Vlottende activa

Vorderingen 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 3.557 253.966

Vorderingen op participanten 108.200 105.098

Belastingen en premies sociale verzekeringen 14.002 5.234

Overige vorderingen en overlopende activa 6.558 6.803

132.317 371.101

Liquide middelen 5.071 1.307

Totaal activazijde 556.186 584.601

Eigen vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal 18.000 18.000

Overige reserves 86.445 -69.603

104.445 -51.603

Voorzieningen 
Overige voorzieningen - 240.351

Kortlopende schulden
Crediteuren 69.082 50.703

Schulden aan groepsmaatschappijen 251.752 249.562

Belastingen en premies sociale verzekeringen 31.085 55.482

Overige schulden en overlopende passiva 99.822 40.106

451.741 395.853

Totaal passivazijde 556.186 584.601

31 december 2019 31 december 2018
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2.7  Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2019

€ € € €

Bruto-marge 67.400 63.000

Overige bedrijfsopbrengsten 363.911 750.558

Bruto bedrijfsresultaat 431.311 813.558

Afschrijvingen materiële vaste activa 8.760 4.104

Overige bedrijfskosten 453.764 757.531

Som der kosten 462.524 761.635

Bedrijfsresultaat -31.213 51.923

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 10.682 8.261

Rentelasten en soortgelijke kosten -13.883 -8.259

Som der financiële baten en lasten -3.201 2

Resultaat voor belastingen -34.414 51.925

Belastingen 6.819 -10.535

Aandeel in het resultaat van 

deelnemingen 183.643 -26.917

Resultaat na belastingen 156.048 14.473

2019 2018
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2.8  Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil

gewaardeerd. Indien en voor zover de onderneming in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de

schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar

schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen

verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend

van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële

waarde.

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de

vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht

kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

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. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor

de jaarverslaggeving. 

De activiteiten van Emagine Reality B.V., statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit:

het geven van advies en het verlenen van diensten op het gebied van automatisering,

automatiseringssystemen, en electronische informatie (systemen), voorts het ontwikkelen van, en het drijven

van handel in, im- en export daaronder begrepen, software en aanverwante artikelen.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Turfmarkt 104-5e etage te Den Haag.

Emagine Reality B.V., statutair gevestigd te Den Haag, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 53766857.
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2.8  Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Vorderingen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

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.

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.

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.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen

voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling

van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1

jaar.

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de

realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het

individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid

waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een

actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en

de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-

en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare

waarde (zie verder de toelichting "Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa"); afwaardering vindt

plaats ten laste van de winst- en verliesrekening.
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2.8  Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Verlenen van diensten

Overige bedrijfsopbrengsten

Kosten 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Belastingen

Resultaat deelnemingen (gewaardeerd op netto-vermogenswaarde)

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

(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) 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.

In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het behaalde

commerciële resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in rekening-

courant met de vennootschap.

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is

gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan de vennootschap wordt 

toegerekend.

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. 

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief

beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de

afschrijvingen.

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de

levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De

overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de

verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten

diensten.

   - 29 -



Emagine Reality B.V. te Den Haag

2.9  Toelichting op de enkelvoudige balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 43.650

Cumulatieve afschrijvingen -9.592

Boekwaarde per 1 januari 34.058

Investeringen 1.799

Afschrijvingen -8.760

Mutaties 2019 -6.961

Aanschafwaarde 45.449

Cumulatieve afschrijvingen -18.352

Boekwaarde per 31 december 27.097

Inventaris 20 %

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
De belangen van de vennootschap in groepsmaatschappijen zijn als volgt verdeeld:

Naam

Vestigings-

plaats

Aandeel in 

kapitaal

Eigen 

vermogen 

conform laatst 

vastgestelde 

jaarrekening

Resultaat 

conform laatst 

vastgestelde 

jaarrekening

% € €

Nazza N.V. Den Haag 100 254.275 224.622

Billing House B.V. Den Haag 100 137.426 -40.409

MakeSure Intelligence B.V. Den Haag 30 - -

Afschrijvingspercentages:
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2.9  Toelichting op de enkelvoudige balans

2019 2018

€ €

Nazza N.V.

Boekwaarde per 1 januari - -

Gevormde voorziening per 1 januari -240.351 -73.493

Intrinsieke waarde per 1 januari -240.351 -73.493

Aankoop deelneming - -24.501

Aandeel in resultaat 224.626 -142.357

-15.725 -240.351

Agiostorting 270.000 -

Intrinsieke waarde per 31 december 254.275 -240.351

Voorziening deelneming (-) - 240.351

Boekwaarde per 31 december 254.275 -

Billing House B.V. 

Boekwaarde per 1 januari 177.835 62.395

Aandeel in resultaat -40.409 115.440

Boekwaarde per 31 december 137.426 177.835

MakeSure Intelligence B.V.

Boekwaarde per 1 januari 300 300

Liquidatie deelneming -300 -

Boekwaarde per 31 december - 300

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant Nazza N.V. 3.557 253.966

Vorderingen op participanten 
Rekening-courant Leaping Bits B.V. 58.102 56.410

Rekening-courant Yunshik B.V. 28.714 27.927

Rekening-courant Bit Science B.V. 21.384 20.761
108.200 105.098

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 14.002 5.234

Over de rekening-courant verhouding is 3% rente berekend.
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2.9  Toelichting op de enkelvoudige balans

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen servicekosten - 661

Vooruitontvangen facturen 6.558 5.872

Rekening-courant MakeSure - 270
6.558 6.803

Liquide middelen

ING Bank N.V., rekening-courant 5.071 1.307
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2.9  Toelichting op de enkelvoudige balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst aandelenkapitaal

2019 2018

€ €

Overige reserves
Beginsaldo -69.603 -44.575

Uit voorstel resultaatbestemming 156.048 14.473

Mutatie in verband met aankoop restant 25% aandelen Nazza NV - -39.501

Stand per 31 december 86.445 -69.603

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

VOORZIENINGEN
31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige voorzieningen

Voorziening deelneming Nazza N.V. - 240.351

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Billinghouse B.V. 251.752 249.562

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 31.085 55.482

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2017 - 11.317

Vennootschapsbelasting 2018 35.231 44.165

Vennootschapsbelasting 2019 -4.146 -
31.085 55.482

Over de rekening-courant verhouding is 3% rente berekend.

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2019 ten bedrage van

€ 156.048 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen en over 2019 geen dividend uit te keren.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000, verdeeld in 900 aandelen van nominaal € 100. Het gestort en

opgevraagd kapitaal bedraagt € 18.000.
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31-12-2019 31-12-2018

€ €

Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen huurkosten 79.882 18.666

Te betalen inkoopkosten 1.640 12.086

Vooruitgefactureerde omzet 5.000 5.000

Accountantskosten 2.800 4.253

Diversen - 101

Operations support Leaping Bits B.V. 10.500 -
99.822 40.106

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

De vennootschap heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Turfmarkt te Den

Haag. De huurverplichting bedraagt € 93.330 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 augustus 2023.

De huurvrije periode betreft van 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2020.

De onderneming maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met Billing House

B.V. Op grond daarvan is de onderneming hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting van de

fiscale eenheid als geheel.

- hoofdelijke aansprakelijkheid geldlening Rabobank ten behoeve van Nazza N.V.: € 43.759

- hoofdelijke aansprakelijkheid bankkrediet Rabobank ten behoeve van Billing House B.V.: € 55.000

Tot meerdere zekerheid van de schulden van de onderstaande verbonden lichamen heeft de onderneming zich

(mede) hoofdelijk verbonden voor de schulden van deze verbonden lichamen. Het totaal van de hoofdelijke

aansprakelijkheid van de onderneming bedraagt per ultimo boekjaar € 98.759 en is als volgt te specificeren:
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2.10  Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Netto-omzet

Omzet dienstverlening 67.400 63.000

Overige bedrijfsopbrengsten
Directie werkzaamheden Billing House B.V. 353.911 750.558

Directie werkzaamheden Nazza N.V. 10.000 -
363.911 750.558

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 8.760 4.104

Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten 20.921 42.680

Verkoopkosten 38.619 54.328

Kantoorkosten 5.849 9.441

Algemene kosten 133.375 146.082

Managementfee 255.000 505.000
453.764 757.531

Huisvestingskosten

Huur kantoor 78.372 23.495

Schoonmaakkosten 6.285 2.097

Vaste lasten onroerend goed 1.935 -

Onderhoud onroerend goed - 5.111

Overige huisvestingskosten 329 11.977

86.921 42.680

Doorberekende huur Nazza N.V. -18.000 -

Doorberekende huur Billing House B.V. -48.000 -
20.921 42.680

Verkoopkosten

Reis- en verblijfkosten 38.564 53.590

Representatiekosten 55 -

Sponsoring - 684

Overige verkoopkosten - 54
38.619 54.328

De netto-omzet over 2019 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 7% gestegen.
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2.10  Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen 5.012 7.175

Kantoorbenodigdheden 787 1.929

Telefoonkosten 50 337
5.849 9.441

Algemene kosten

Licenties 97.284 92.783

Administratiekosten 20.418 15.374

Advieskosten 5.990 26.858

Accountantskosten 4.800 4.800

Zakelijke verzekeringen 4.211 3.480

Lunchkosten en verteringen 666 2.785

Overige algemene kosten 6 2
133.375 146.082

Managementfee

Yunshik B.V. 90.000 165.000

Leaping Bits B.V. 90.000 165.000

Bit Science B.V. 75.000 175.000
255.000 505.000

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Rekening-courant Nazza N.V. 7.530 5.436

Rekening-courant Leaping Bits B.V. 1.692 1.410

Rekening-courant Yunshik B.V. 837 813

Rekening-courant Bit Science B.V. 623 602
10.682 8.261

Rentelasten
Rekening-courant Billing House B.V. 8.087 6.343

Rentelast fiscus 5.256 1.620

Bankkosten en provisie 540 296
13.883 8.259
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2.10  Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening

2019 2018

€ €

Belastingen

Vennootschapsbelasting -6.819 10.535

Aandeel in het resultaat van deelnemingen
Resultaat deelneming Nazza N.V. 224.622 -142.357

Resultaat deelneming Billing House B.V. -40.409 115.440

Resultaat deelneming MakeSure Intelligence B.V. -570 -
183.643 -26.917

Ondertekening van de jaarrekening
Den Haag, 07 oktober 2020

Yunshik B.V. Leaping Bits B.V.

Bit Science B.V.
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3.1  Vennootschapsbelasting

VERMOGENSVERGELIJKING EN OVERIGE FISCALE GEGEVENS
€

Vermogensvergelijking
Stand per 31 december 2019 168.920

Stand per 1 januari 2019 237.498

Vermogensverschil -68.578

Niet aftrekbare bedragen -8.934

-77.512

Niet aftrekbare kosten en lasten 41.373

Investeringsregelingen -2.368

Belastbare winst -38.507

Te verrekenen verliezen -

Belastbaar bedrag -38.507

Vennootschapsbelasting
Het verlies over 2019 kan als volgt worden verrekend:

Belastbaar 

bedrag

Vennoot-

schapsbe-

lasting

€ €

Aanslag vennootschapsbelasting over 2018 was 224.660 46.165

Verrekening 2019 38.507 8.934

Aanslag vennootschapsbelasting over 2018 wordt 186.153 37.231

Totaal teruggave uit hoofde van verliesverrekening 8.934

Niet aftrekbare bedragen

Vennootschapsbelasting -8.934

Niet aftrekbare kosten en lasten
Geldboeten 38.566

Beperkt aftrekbare kosten (26,5% van € 10.600) 2.807
41.373

Investeringsregelingen

Investeringsaftrek, 28% over € 8.452 2.368

Overige gegevens
Gestort aandelenkapitaal per 31 december 2019 € 18.000;

Geen te verrekenen dividendbelasting;

Geen wijzigingen in de waarderingsgrondslagen;

Geen dividenduitkering;

Geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting;

Belastingdienst kantoor Den Haag, fiscaal nummer 8510.09.086.
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3.1  Vennootschapsbelasting

FISCALE VERMOGENSOPSTELLING PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA € € € €

Immateriële vaste activa
Kosten van ontwikkeling 30.157 34.465

Materiële vaste activa
Inventaris 46.140 50.923

Financiële vaste activa
Deelnemingen binnenland 318.750 49.050

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 84.893 55.780

Vorderingen op participanten 86.816 105.098

Vorderingen op deelnemingen en 

gelieerde maatschappijen 3.557 253.966

Omzetbelasting 40.557 13.666

Overige vorderingen en overlopende activa 129.733 150.436

345.556 578.946

Liquide middelen
Banktegoeden 5.071 1.307

745.674 714.691

PASSIVA

Ondernemingsvermogen
Gestort en opgevraagd kapitaal 18.000 18.000

Winstreserves 150.920 219.498

168.920 237.498

Schulden en overlopende passiva
Schulden aan kredietinstellingen 53.356 60.244

Crediteuren 323.242 187.464

Schulden aan participanten 17.186 -

Vennootschapsbelasting 31.085 55.482

Loonheffingen 26.386 111.750

Overige schulden en overlopende passiva 125.499 62.253

576.754 477.193
745.674 714.691

31 december 2019 31 december 2018

   - 40 -



Emagine Reality B.V. te Den Haag

3.1  Vennootschapsbelasting

2019 2018

€ €

Aansluiting van het vermogen
Vermogen volgens de balans per 31 december 104.445 -51.603

Fiscaal hogere waardering deelnemingen 64.475 289.101

Vermogen per 31 december volgens de fiscale vermogensopstelling 168.920 237.498

Aansluiting van het resultaat
Resultaat volgens de winst- en verliesrekening 156.048 14.473

Ten laste/gunste van het resultaat geboekte vennootschapsbelasting -8.934 46.165

147.114 60.638

Fiscaal geen resultaat deelnemingen -224.622 142.357

-77.508 202.995

Niet aftrekbare kosten en lasten 41.373 34.152

Investeringsregelingen -2.368 -12.487

Fiscaal resultaat -38.503 224.660

AANSLUITING TUSSEN DE JAARREKENING 2019 EN DE FISCALE VERMOGENS-

OPSTELLING EN WINSTBEREKENING
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