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ACTIEF PASSIEF

(in euro's) (in euro's)

31 december 2017 31 december 2016 31 december 2017 31 december 2016

VASTE ACTIVA Eigen vermogen
Immateriële vaste activa 10.492 10.800 Gestort en opgevraagd kapitaal 120 120 

Wettelijke reserve - - 
Materiële vaste activa 2.510 1.943 Statutaire reserve - - 

Agioreserve 11.250 11.250 
Financiële vaste activa - - Herwaarderingsreserve - - 

13.002 12.743 Te delgen verliezen (3.857) (15.406)
Resultaat van het boekjaar - - 

VLOTTENDE ACTIVA Overige reserves - - 
Voorraden - - 7.513 (4.036)

Onderhanden projecten - - Voorzieningen - - 

Vorderingen en overlopende activa 12.549 7.657 Langlopende schulden 18.355 22.000 

Effecten - - Kortlopende schulden en overlopende passiva 12.256 8.757 

Liquide middelen 12.573 6.321 
25.122 13.978 

38.124 26.721 38.124 26.721 

L.C.A. van Gaalen               B. Poot namens Bart's Performance               J. Blankers               K.I. van Daelen-van der Schoot

Balans per 31 december 2017 (na 
resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2017 (na 
resultaatbestemming)

Vastgesteld door de algemene vergadering op 30 oktober 2018 te Utrecht,
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Informatie over de rechtspersoon

Naam

Monkey Moves B.V.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel

Utrecht

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

65448359

Classificatie op basis van de wettelijke groottecriteria

Micro

Bedrijfsactiviteiten

Adres

Spoordijk 17
3534 BD Utrecht

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Fiscale waarderingsgrondslag

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 86923 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Activiteiten gericht op bewegingsondersteuning voor kinderen, het organiseren van sportactiviteiten.

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, tenzij anders vermeld.

De toepassing van de fiscale waarderingsgrondslag heeft niet geleid tot een afwijking in de waardering volgens Titel 9
Boek 2 BW, afdeling 6.

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgt.
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Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Immateriële vaste activa

Goodwill

Kosten van ontwikkeling

Materiële vaste activa

Inventaris

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Reserves

Agioreserve

Te delgen verliezen

Langlopende schulden

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

De ontwikkelingskosten betreffen de direct bestede kosten plus de bestede uren tegen kostprijstarief ten behoeve van
de ontwikkeling van nieuwe producten, welke in productie zijn genomen of aan het assortiment zijn toegevoegd. De
ontwikkelingskosten worden gedurende een periode van 10 jaren evenredig ten laste van het resultaat gebracht.

De goodwill betreft het betaalde bedrag voor de overname van de activiteiten ten tijde van de oprichting. De goodwill
wordt gedurende een periode van 10 jaren evenredig ten laste van het resultaat gebracht.

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

De agioreserve betreft dat deel van het gestorte en geplaatste kapitaal, dat hoger is dan de nominale waarde van de
geplaatste aandelen.

Deze post betreft de cumulatie van de geleden verliezen, welke dienen te worden gedelgd uit toekomstige winsten.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat
wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een
specificatie opgenomen.

Het totaal aan leningen met een looptijd groter dan vijf jaar bedraagt: € 4.652.
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Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto-omzet

Kostprijs van de omzet

Salarissen en sociale lasten

Afschrijvingskosten

Overige bedrijfskosten

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen
alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens
zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen
voorzieningen voor incourante voorraden.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke
zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-
en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
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(in euro's)

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal

Specificatie van het aandelenkapitaal

Nominale 
waarde per 

soort aandeel

Aantal 
aandelen per 

soort

Waarvan 
geplaatst en 
volgestort op 

31-12-2017

Waarvan 
geplaatst en 
volgestort op 

31-12-2016

Geplaatst en 
volgestort 

gedurende de 
periode

Waarde van de 
plaatsing en 

storting

Gewone aandelen 1,00 120 120 - 120 120 

120 120 - 120 120 

Toelichting op het aandelenkapitaal

Ingehouden deel van het resultaat

Toelichting

Gemiddeld aantal werknemers
Toelichting

Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende 2017: 1,5 (2016: 0,3).

Maatschappelijk kapitaal

De directie heeft voorgesteld om € 11.549 van de winst toe te voegen aan de te delgen verliezen. Dit voorstel is in 
de jaarrekening verwerkt en vastgesteld door de algemene vergadering op 30 oktober 2018 te Utrecht.

Geplaatst kapitaal

In 2018 is het aandelenkapitaal ongewijzigd gebleven. In 2018 is K.I. van Daelen-van der Schoot toegetreden als 
aandeelhouder.
De onderlinge verdeling van de aandelen zijn op 21 juli 2017 gewijzigd door toetreding van Beweegrijk B.V. als 
aandeelhouder.

Toelichting op de balansToelichting op de balans
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