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Jaarverantwoording

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

2017

Naam van de rechtspersoon

Moyee Nederland B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon

Amsterdam

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 61730556

Handelsnamen

Moyee Nederland B.V.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Klein

Adres van de rechtspersoon

Straatnaam NL Johan Huizingalaan

Huisnummer NL 763

Huisnummer toevoeging A 1K4

Postcode NL 1066VH

Vestigingsplaats NL Amsterdam

Informatie over de rapportage
2017

Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode 1 januari 2017

Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode 31 december 2017

Startdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode 1 januari 2016

Einddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode 31 december 2016

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee

Rapporteringsvaluta van het document Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening 30 juni 2018

Jaarrekening vastgesteld (J/N) Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening 3 juli 2018
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Heraanlevering van het document in verband met onoverkomelijke
onjuistheden (J/N)

Nee

Contactpersoon voor deze rapportage
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Jaarrekening

Balans

In EUR 31 december 2017 31 december 2016

Balans voor of na resultaatbestemming Na resultaatbestemming

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa 162.519 165.848

Materiële vaste activa 42.140 37.240

Financiële vaste activa 11.993 6.776

Totaal van vaste activa
_________

216.652
_________

209.864

Vlottende activa

Voorraden 259.278 466.732

Onderhanden projecten (activa) 0

Vorderingen 279.011 393.882

Liquide middelen 108.142 74.908

Totaal van vlottende activa
_________

646.431
_________

935.522

Totaal van activa
_________

863.083
_________

1.145.386

Passiva

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal 10.000 10.000

Wettelijke reserves 162.519 165.848

Overige reserves -646.767 -621.291

Totaal van eigen vermogen
_________

-474.248
_________

-445.443

Kortlopende schulden 1.337.331 1.590.829

Totaal van passiva
_________

863.083
_________

1.145.386

Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting

Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

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

Grondslag van 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.

Grondslag van 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.

Grondslag van financiële vaste activa

De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder
aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Grondslag van voorraden

Grond- en hulpstoffen
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. 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.

Grondslag van vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van
een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Grondslag van liquide middelen

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

Grondslag van kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
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.

Balans

Eigen vermogen

Informatieverschaffing over eigen vermogen

Het gestort en opgevraagd aandelenkapitaal bestaat uit 1.000.000 aandelen van elk € 0,01. Het ingehouden deel van het resultaat over 2016 is nihil.

Wettelijke reserves

In EUR 31 december 2017 31 december 2016

Wettelijke reserves

Totaal van wettelijke reserves 162.519 165.848

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
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Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Moyee Nederland B.V. vormt tezamen met de groepsmaatschappijen Moyee Automaten B.V., Moyee Ethiopië B.V. en Moyee Coffee Nederland B.V. een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting. Moyee Coffee Nederland B.V. staat aan het hoofd van deze fiscale eenheid. De genoemde entiteiten zijn per 1 december 2016 aangemerkt als fiscale eenheid. Voor
deze
tijd was Moyee Nederland B.V. zelfstandig belastingplichtig voor de omzetbelasting. Moyee Nederland B.V. is zelfstandig belastingplichting voor de vennootschapsbelasting.

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

2017

Gemiddeld aantal werknemers over de periode

Gemiddeld aantal werknemers over de periode 4,7

Overige gegevens

Bestuurder- en commissarisnamen G.P.J. van Staveren van Dijk

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)
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