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Aan de directie van Qlayers Holding BV
Delft

's-Hertogenbosch, 29 maart 2021

Geachte mevrouw, meneer,

lngevolge uw opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 2020 brengen wij
hiermee verslag uit van onze werkzaamheden.

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: de directie

De jaarrekening van Qlayers Holding BV te Delft is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31

december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 mel de daarbij horende
toelichting. ln deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiêle verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht,
waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410,
'Samenstellingsopdrachten'. 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 Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.

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 Qlayers Holding BV.

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.
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2 Algemeen

Activiteiten
De vennootschap is een houdster- en financieringsmaatschappij. Gedurende het boekjaar had
zijn één deelneming waarvan zij tevens bestuurder is.

Resultaat
De verslagperiode is afgesloten met een resultaat na belastingen van -EUR 318.663, tegenover
-EUR 85.515 over 2019.

Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de winst-en-
verliesrekening.

3

2020 2019
EUR otto EUR o/o

Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten

Som der opbrengsten

Kosten uitbesteed werk en andere externe
kosten

Lonen en salarissen
Afschrijvingen op immateriële en materiële

vaste activa

Som der kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat vóór belastingen

Belastingen
Aandeel in resultaat van ondernemingen

waarin wordt deelgenomen

Resultaat na belastingen

2020

29.181 38.076

38.485

409409

29.590

-29.590

22.117
29.992

-38.485

7.945
14.340

-37.465

-281.198

-318.663

-44.880

-40.635

-85.515
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4 Financiële positie

Ontwi kkel i ng werkkapitaal
Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo
het verslagjaar:

Het werkkapitaal is een maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf. Het werkkapitaal is het deel
van het op lange termijn beschikbare vermogen dat beschikbaar is voor financiering van vlottende
activa en geeft een indruk van de mate waarin de onderneming in staat is aan haar lopende
financiële verplichtingen te voldoen.

De uit deze opstelling blijkende afname in2020 van het werkkapitaal van -EUR 113.999 is als

volgt te specificeren:

2020 2019
EUR EUR EUR EUR

Beschikbaar op lange termijn
Eigen vermogen
Langlopende schulden

-490.881
515.974

-187.218
250.203

25.093 62.985

Vastgelegd op lange termijn
lmmateriële vaste activa
Financiële vaste activa

21.727
129.603

7.422
67.801

151.330 75.223

Werkkapitaal -126.237 -12.238

EUR

Lager saldo vorderingen
Hoger saldo liquide middelen

-18.597
4.607

Hogere kortlopende schulden

Afname werkkapitaal

-13.990
-100.009

-113.999

2020
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5 Fiscale positie

5.1 Fiscale een heid ven nootschapsbelasti n g

De onderneming vormt samen met de groepsmaatschappij Qlayers BV een fiscale eenheid voor
de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen
opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige
verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten.

5.2 Ven nootschapsbelasti n g 2020
Het belastbaar bedrag over de verslagperiode is als volgt berekend

Qlayers
Hotding BV

EUR

Qlayers BV Fiscale
eenheid

EUREUR

Resultaat vóór belastingen
Af: lnvesteringsaftrek
Bij: Beperkt aftrekbare kosten

-37.465 -281.198
-12.748

2.812

-318.663
-12.748

2.812

Belastbare winst
Af: Compensabele verliezen

-37.465 -291.134 -328.599

Belastbaar bedrag2020 -37.465 -291.134 -328.599

Verschuldigde vennootschapsbelasti ng ov er 2020

De bovenstaande verschuldigde vennootschapsbelasting over 2020 van de fiscale eenheid is

verantwoord in de winst-en-verliesrekening over 2020

5.3 Te betalen vennootschapsbelasting per 31 december 2020

De specificatie luidt als volgt:

EUR EUR

Verschuldigd over 2020 volgens berekening
Betaalde voorlopige aanslag

Verschuldigd over 2019 volgens aangifte
Betaalde voorlopige aanslag

Te betalen per 31 december 2020
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Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid

Hoogachtend

Taxperience Financial Accounting & Advisory Services BV

Engelen
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Jaarstukken 2020
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Qlayerc Holding BV
Rapport inzake de jaarrekening 2020

Bestuursverslag

Op grond van artikel 396 lid 7 bestaat een vrijstelling ten aanzien van het opstellen en opnemen
van een bestuursverslag. Het bestuur van de vennootschap maakt gebruik van deze vrijstelling.
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Balans per 3l december 2020
(vóór rcsultaatbeste m mi ng)

EUR

Qlayers Holding BV
Rapport inzake de jaarrekening 2020

2019
EUR EUR

7.422
67.801

151.330 75.223

23.201
64',|

9.852 23.842

161.182 99.065

-1 16.703
-85.515

2020
EUR

Vaste activa
lmmateriele vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agioreserve
Andere wettelijke reserves
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

1

2

5

6

21.727
129.603

3 4.604
5.248

4
11.665
r5.000

221.331
420.214
-318.663

5.000

,490.881

515.974

r36.089

-187.218

250.203

36.080

161.182 99.065
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Wi nst-en-verl iesrekening over 2020

Qlayerc Holding BV
Rapport inzake de jaarrekening 2020

2019
EUR EUR

38.076

29.590 38.485

-29.590 -38.485

2020

Netto-omzet
Overige bed rijfsopbrengsten

Som der opbrengsten

Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten

Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat vóór
belastingen

Belastingen
Aandeel in resultaat van

ondernemingen waarin wordt
deelgenomen

Resultaat na belastingen

EUR

29.181

409

9 22.117
-29.99310

11

12 -281.198

EUR

7

I 409

7.945
14.340

-7.875 -6.395

-37.465

-281.198

-40.635

-44.880

-40.635

-318.663 -85.515
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Toelichting behorende tot de jaarreken¡ng 2020

Algemeen

Verslaggevende entiteit en relatie met moedermaatschappij(en)

De onderneming, statutair gevestigd te Delft en feitelijk kantoor houdend op het adres
Rotterdamseweg 382C, 2629HG te Delft, is een besloten vennootschap en is ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 69482756. De aandelen van de onderneming worden gehouden
door Green Dreamer BV (38,6%), QCube BV (38,6%), Noortik BV (10,0%) en Stichting
Admin istratiekantoor Qlayers BV (12,8o/o).

De vennootschap is een houdster- en financieringsmaatschappij. Gedurende het boekjaar had zij
één deelneming waarvan zij tevens bestuurder is.

Verslag gevi n gs periode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geéindigd op balansdatum 31

december 2020.

Toegepaste sta ndaarden

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaat-
bepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Toepassing van artikel 407 Boek 2 BW

De onderneming maakt gebruik van de vrijstelling uit artikel 407 lid 2 Boek 2 BW. Als gevolg
hiervan is geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld.

Gontinuiteit
De onderneming heeft over 2020 evenals over 2019 een negatief resultaat behaald. Als gevolg
daarvan heeft zij een negatief eigen vermogen van -EUR 490.881. Het negatief eigen vermogen
wordt voor een belangrijk gedeelte gefinancierd met langlopende leningen. Dit betreft een tweetal
converteerbare leningen, alsmede een zogenaamde Coronaoverbruggingslening (COL). De
leningen worden voor een belangrijk deel aangewend voor de financiering van de activiteiten van
de 1O0%-deelneming Qlayers BV.

Qlayers BV ontvangt geregeld subsidies en bijdragen van (potentiële) cliënten die geïnteresseerd
zijn in de techniek die Qlayers BV ontwikkelt. Verder heeft Qlayers BV in 2020 vanwege COVID-
19 gebruik kunnen maken van ondersteuningsmaatregelen van de Nederlandse overheid.

Vanwege het innovatieve karakter van de in de praktijk bewezen technologie die Qlayers BV
ontwikkelt wordt de onderneming interessant voor potentiële investeerders. Dat heeft er eind
2020 toe geleid dat de onderneming in gesprek is getreden met geTnteresseerde partijen die in
het kapitaal van de vennootschappen willen participeren om verdere groei en ontwikkeling
mogelijk te maken.
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Deze ontwikkelingen sterken het bestuur in het vertrouwen dat duurzame voortzetting van de
bedrijfsuitoefening niet onmogelijk is. Om die reden is deze jaarrekening opgesteld uitgaande van
de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van act¡va en pass¡va en de
resultaatbepaling

Algemeen

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de
verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouw-
baar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met
betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de
economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe
leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's
met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.

Een actief en een verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt over een
deugdelijk juridisch instrument om het actief en de verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de
onderneming het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te
wikkelen.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de
handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat tevens de functionele valuta is van de
onderneming.

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
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opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs,
verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zeft vervaardigd immaterieel vast actief
worden toegevoegd aan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat de
uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte toekomstige economische voordelen
en de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld.
Als niet wordt voldaan aan de voonvaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord als
kosten in de winst-en-verliesrekening.

De grondslagen voor de vaststelling en verwerking van bijzondere waardeverminderingen zijn
opgenomen onder het hoofd Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa.

I ntellectuele eigendom (patent)

Het geactiveerde bedrag wordt volgens de lineaire methode afgeschreven gedurende de 20-
jarige looptijd van het patent. Vanwege haar marktpositie verwacht de onderneming de volledige
periode van het patent te kunnen uitnutten en derhalve is de afschrijvingstermijn 2O jaar.

Financiële vaste act¡va

Deelnemingen met invloed van betekenis

Deelnemíngen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiéle beleid kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de
nettovermogenswaarde. lndien waardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden
doordat de hiervoor benodigde informatie niet kan worden verkregen, wordt de deelneming
gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen.

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de
onderneming gehanteerd.

lndien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming
die volgens op de vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies
voortvloeiend uit deze overdracht naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de
deelnemingen verwerkt (proportionele resultaatsbepaling). Een verlies dat voortvloeit uit de
overdracht van vlottende activa of een bijzondere waardevermindering van vaste activa wordt wel
volledig verwerkt. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de
onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden,
worden geälimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Bij deze
waardering worden ook langlopende vorderingen op de deelnemingen meegenomen die feitelijk
moeten worden gezien als onderdeel van de netto-investering. Dit betreft met name leningen
waarvan de afwikkeling in de nabije toekomst niet is gepland en niet waarschijnlijk is. Een aandeel
in de winst van de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor zover het cumulatieve
niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. Wanneer de onderneming echter geheel of ten
dele garant staat voor de schulden van een deelneming, dan wel de feitelijke verplichting heeft
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de deelneming (voor haar aandeel) in staat te stellen tot betaling van haar schulden, wordt een
voorziening gevormd ter grootte van de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve
van de deelneming.

Overige financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen
de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale
waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Effecten (aandelen) worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per
balansdatum.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen omvatten verstrekte leningen en
overige vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden
aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens
worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. lndien er bij de
verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste
respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente. Ook
transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve
rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste
van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Bijzondere waardeverm i nderi n gen van vaste act¡va

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Als dergelijke indicaties aanwezig
zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat Als het niet mogelijk is de realiseerbare
waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. lndien en voorzover sprake is van
een bijzondere waardevermindering van een deelneming wordt het bedrag van de bijzondere
waardevermindering in de winst-en-verliesrekening opgenomen onder de post aandeel in
resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen.

Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie
aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende
eenheid) geschat.

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen
plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de
realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder
waardeverminderingsverlies. ln dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of
kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet
hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zíjn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen
bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou
zijn verantwoord.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies voor goodwill wordt niet teruggenomen in een
volgende periode.
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Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere
opbrengstwaarde.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief
transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen
geamortiseerde kostprijs. lndien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van
voorzieningen wegens oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Latente belastingvorderingen worden tot waardering gebracht indien het waarschijnlijk is dat
realisatie te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. lndien liquide middelen niet ter
vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen
aan houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na
aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.

Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als een
financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en
lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening
verantwoord als kosten of opbrengsten.

lnkoop van eigen aandelen wordt in mindering gebracht op de overige reserves.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij 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. lndien er geen sprake is van agio
of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van
de schuld.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij eerste venverking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
lndien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs
gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
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Opbren gstverantwoord ¡ n g

Diensten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële
waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en
kortingen.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening ven¡verkt
wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning
van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op
balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de
kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op
betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

lndien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan
worden bepaald, worden de opbrengsten venverkt tot het bedrag van de kosten van de
dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst-en-verliesrekening als netto-
omzet opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum.

Rentebaten en soortgel¡jke opbrengsten en rentelasten en soortgel¡jke
kosten

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden
verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Belastingen

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen
en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen,
behalve voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen
worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt, of op
overnames.

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar venvachting te betalen
belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven
die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan welwaartoe materieel al op verslagdatum is besloten,
en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.

lndien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving
afwijken van hun fiscale boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen.

Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen
getroffen.

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voonvaartse verliescompensatie en nog niet
gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen,
maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar
zullen zijn voor verrekening respectievelijk compensatie. Latente belastingvorderingen worden
per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het
daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd.
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De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt
gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de vennootschap op balansdatum voorgenomen
wijze van realisatie of afwikkeling van zijn activa, voorzieningen, schulden en overlopende
passiva. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waar¡n wordt deelgenomen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel
van de groep in de resultaten van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen van
de groep. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de groep
en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen
onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen
worden beschouwd.

De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden
vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het
resultaat van de groep.
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Immateriële vaste act¡va
De afschrijvingspercentage dat wordt toegepast voor immateriële vaste activa bedraagt 5% per
jaar. Op immateriële vaste activa (patenten) berust geen eigendomsvoorbehoud. Op de
immateriële vaste activa (patenten) is geen pandrecht verstrekt aan derden.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn als volgt nader te specificeren

2020
EUR

2019
EUR

Deelnemingen
Leningen

Lening aan Qlayers BV
Af: vooziening in verband met negatief eigen vermogen van Qlayers BV

r29.603 67.801

129.603 67.801

Deelnemingen

De vennootschap heeft een 1O0%-belang in het kapitaal van Qlayers BV, Delft. Het eigen
vermogen van Qlayers BV per 31 december 2020 bedraagt -EUR 353.397 (2019: -EUR 72.199).
Het bedrag van het negatief eigen vermogen is als voorziening in mindering gebracht op de
vorderingen die Qlayers Holding BV op Qlayers BV heeft.

Leningen
2020
EUR

2019
EUR

483.000
-353.397

140.000
-72.199

129.603 67.801

Leningen aan Qlayers BV

Dit betreft twee leningen aan Qlayers BV die zijn gebaseerd op leningen die Qlayers Holding BV
heeft ontvangen. De eerste lening betreft een leningsfaciliteit van totaal maximaal EUR 300.000,
waarvan op 31 december 2020 EUR 300.000 (2019: EUR 140.000) wordt benut. Over de lening
is B% (2019:8%) rente verschuldigd. Aflossing vindt in 10 gelijke kwartaaltermijnen plaats vanaf
december 2021. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

De tweede lening betreft een langlopende lening van maximaal EUR 250.000, waarvan eind 2020
EUR 183.000 wordt benut. Over de lening is 3% rente verschuldigd. Aflossing vindt plaats in 8
gelijke kwartaaltermijnen, voor het eerst op 30 juni 2021. Vervroegde gehele of gedeeltelijke
aflossing is toegestaan zonder boete.
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2019
EUR

Vorderingen
De vorderingen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd

2020
EUR

Rekening-courant vordering op participanten en ondernemingen waarin
wordt deelgenomen

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.604

4.604

De vorderingen hebben een verwachte resterende looptijd van minder dan één jaar

Belastingen en prem¡es soc¡ale verzeker¡ngen
2020
EUR

17.003
6.1 98

23.201

2019
EUR

Omzetbelasting 4.604 6.198

4 Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal

De vennootschap heeft statutair geen maatschappelijk kapitaal. Bij oprichting zijn 99.999 gewone
aandelen geplaatst met een nominale waarde van EUR 0,15. ln 2020 zln 22.234 aandelen
ingetrokken, waarmee het geplaatst kapitaal per 31 december 2020 77.765 aandelen bedraagt.

Agioreserve

Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het
nominale bedrag van de aandelen (opbrengsten boven pari).

Andere wettelij ke reserves
De wettelijke reserves houden verband met het feit dat Qlayers BV een wettelijke reserve heeft
gevormd in verband met activering van bepaalde immateriële vaste activa. Deze wettelijke
reserve wordt gevormd uit de overige reserves. De wettelijke reserve wordt gerealiseerd
naarmate de immateriële vaste activa van Qlayers BV worden gerealiseerd door afschrijvingen
of waardeverminderingen.
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5 Langlopende schulden
De langlopende schulden kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:

2020
EUR

Converteerbare lening van UNIIQ BV
Converteerbare lening van Sandpile BV
Corona overbruggingslening (COL)

Qlayers Holding BV
Rapport inzake de jaarrekening 2020

2019
EUR

324.742
32.079

159.153

206.861
43.342

515.974 250.203

Gonverteerbare lening van UNIIQ BV

Dít betreft een leningsfaciliteit van totaal maximaal EUR 300.000, waarvan op 31 december 2020
EUR 300.000 wordt benut. Over de lening is B% rente verschuldigd. Vanwege het feit dat Qlayers
Holding BV in 2020 een lening heeft ontvangen van Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
lnnovationQuarter BV is de converteerbare lening van UNIIQ BV achtergesteld ten opzichte van
de Corona overbruggingslening (COL). Bovendien heeft UNIIQ BV de aflossingsverplichtingen
opgeschort tot het moment dat de COL is afgelost. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

Qlayers Holding BV heeft het recht om de lening te converteren in aandelen. Dit recht op (gehele
maar niet gedeeltelijke) conversie ontstaat zodra sprake is van uitgifte of vervreemding van
aandelen aan een onafhankelijke (derde) partij tegen een bedrag van tenminste EUR 750.000.
UNIIQ BV converteert in dat gevaltegen een korting van25o/o van de prijs per aandeel. lndien de
vennootschap haar verplichtingen tegenover UNIIQ BV niet nakomt heeft UNIIQ BV het recht te
converteren tegen een post-money waardering van EUR 1 miljoen.

Gonverteerbare lening van Sandpile BV

Dit betreft een lening van oorspronkelijk EUR 65.000. De lening heeft een looptijd tot 31 maart
2024. Over het niet afgeloste deel van de lening is 3% rente verschuldigd. Met ingang van 2019
geschiedt aflossing telkens voor een bedrag van 3% van de bruto-omzet van de
vennootschappen Qlayers Holding BV en Qlayers BV, voor het eerst op 31 maart 2020.

Het recht op conversíe ontstaat als Qlayers Holding BV of Qlayers BV in staat van faillissement
worden gesteld of een aanvraag tot faillissement is gedaan, in geval van surseance van betaling,
in geval van executoriale beslaglegging of niet-nakoming van de leningsovereenkomst. Tevens
ontstaat het recht op conversie in gevalvan:

. verkoop van 50% of meer van de aandelen in het kapitaal van Qlayers Holding BV en/of
Qlayers BV

. verkoop van 50% van de activiteiten en activa van Qlayers Holding BV en/of Qlayers BV

o splitsing of fusie van Qlayers Holding BV en/of Qlayers BV ten gevolge waarvan de
aandeelhouders direct of indirect minder dan 50% van de aandelen in de overblijvende entiteit
houden

o ontbinding of liquidatie of algehele staking van de onderneming van Qlayers Holding BV en/of
Qlayers BV
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. uitgifte van aandelen in het kapitaal van Qlayers BV ten gevolge waarvan de aandeelhouders
na die uitgifte direct of indirect minder dan 50% van de aandelen in de overblijvende entiteit
houden.

ln het gevalvan een conversie wordt gekeken naar de prijs die gehanteerd is bij de laatste uitgifte
van aandelen tegen marktconforme condities aan een bona fide derde partij voor tenminste een
bedrag van EUR 25.000.

Corona overbruggingslening (COL)

Dit betreft een lening met een hoofdsom van EUR 250.000 van Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij lnnovationQuarter BV. Over de lening is 3% rente per jaar
verschuldigd. De rente die verschuldigd is wordt het eerste jaar bijschreven op de hoofdsom.
Daarna dient de rente per kwartaal voldaan te worden, voor het eerst op 30 juni 2021. Aflossing
vindt in B gelijke kwartaaltermijnen plaats vanaf 30 juni 2021. Het is mogelijk om tweemaal de
aflossingsvrije periode met een half jaar te verlengen. De lening wordt achtergesteld ten opzichte
van alle huidige en toekomstige vorderingen van bancaire instellingen op Qlayers Holding BV.

6 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden kunnen als volgt nader worden gespecificeerd

2020
EUR

2019
EUR

Aflossingsverplichting langlopende leningen
Handelscrediteuren
Rekening-courant schuld aan participanten en ondernemingen waarin

wordt deelgenomen
Overige schulden en overlopende passiva

107.491
7.818

17.770
3.010

8.416
20.680

6.984

136.089 36.080

De kortlopende schulden hebben een venruachte resterende looptijd van ten hoogste één jaar

Overige schulden en overlopende pass¡va
2020
EUR

2019
EUR

Accountants- en advieskosten
Rente
Bankkosten

3.000

10

3.010

Niet in de balans opgenomen act¡va en verpl¡chtingen

Fiscale eenhe¡d

De onderneming vormt tezamen met haar dochteronderneming een fiscale eenheid voor de

4.974
2.000

10

6.984
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heffing van vennootschapsbelasting en omzetbelasting; elk der vennootschappen is volgens de
standaardvoon¡vaarden aansprakelijk voor te betalen belasting van de fiscale eenheid als geheel.

7 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Accountants- en advieskosten
Overige algemene kosten

Rente op lening van UNIIQ BV
Rente op Coronaoverbruggingslening (COL)

Rente op lening van Sandpile BV
Rente- en bankkosten

2020
EUR

2019
EUR

2019
EUR

29.180
1

38.001

75

38.07629.181

Personeelsbestand

De vennootschap heeft, evenals in 2019, geen medewerkers in dienst.

I Afschrijvingen op ¡mmateriële en materiële vaste activa

2020
EUR

Afschrijving op immateriële vaste activa

I Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

2020
EUR

Rente op leningen aan Qlayers BV 22.117

l0 Rentelasten en soortgelijke kosten

2020
EUR

409409

2019
EUR

7.945

2019
EUR

23.881

4.644
1.343

125

12.693

1.508
139

14.34029.993
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Belastingen
De onderneming vormt samen met Qlayers BV een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen
opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige
verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt
deelgenomen na belastingen
Dit betreft het aandeel van de onderneming in de resultaten van haar deelnemingen, waarvan
een bedrag van -EUR 281 .198 (2019: -EUR 40.635) groepsmaatschappijen betreft.

Delft,29 maarl2021

De Directie:

Green Dreamer BV

Voor deze:

M.J. Groot

QCube BV

Voor deze:

R. Geutjens
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