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Het werkt,
Afgelopen jaar was voor velen van ons
het meest turbulente jaar ooit. Een
generatie die zo ver af staat van alle
wereldoorlogen en wederopbouw had
nooit gedacht nog eens een avondklok
te ervaren.
Een samenleving die eindelijk weer wat
op stoom was na de crash van 2008 keek
streng naar de financiële wereld en
zag de fysieke vorm niet imploderen.
Ook al diegene die verstikt waren in
de 'rat-race' hadden niet verwacht dat
ze door een abrupte stop met beide
benen op de grond zouden worden gezet
om af te koelen en op adem te komen.
In datzelfde jaar floreerde bezinning,
de zelfkennis en uiteindelijk een snak
naar saamhorigheid.

Tussen al dit geweld zocht The Share
Council met een nieuwe naam, haar
diepgewortelde wens en een grote
groep enthousiastelingen naar een
voedingsbodem om als bedrijf een
centraal maatschappelijk probleem op
te lossen. En het lukt.
Hier voor je ligt het eerste
publieke jaarverslag met de
jaarrekening van een kleine
beursgenoteerde organisatie, met een
groot hart en een missie die wij
zoals onze naam betaamt delen.
In een jaar waar alles onmogelijk
lijkt,
komen de mooiste dingen tot leven.
Namens het team,

Quintus & Marcel

Het besef,
dankzij
de AFM.
Het laatste dat je wilt als ondernemer is
stilstaan. Door die ondernemersdrift
vergeet je bijna dat er ook nog een andere
vorm van stilstaan is, namelijk het besef.
Dankzij de eis van de AFM (in 4 maanden de
jaarrekening publiceren) stonden wij heel
even stil. Koude cijfers zeggen niets
totdat je beseft wat die cijfers eigenlijk
betekenen.
Het eerste cijfer dat vertaalde naar een
besef is dat we in een jaar tijd groeide
van 9 naar 35 bedrijven die willen delen.
Dit betekent de we groeide van een kleine
40 naar bijna 600 medewerkers die opeens
mede eigenaar zijn!
Het tweede cijfer dat zich vormde naar een
beeld is dat we van 15k omzet zijn
vermenigvuldigd met 440% naar 66k. In 2021
zien we dit zelfs nog veel harder gaan.
En het derde cijfers is onze voorbode voor
de toekomst. The Share Council zelf groeide
van 14 naar bijna 300 aandeelhouders, jij,
jullie, onze steun en toeverlaat!
Het begon met een kleine stem, het volume
voor een eerlijke verdeling van kapitaal
ging hiermee omhoog. Dankzij het volume
kwamen er andere geluiden bij, wij
veranderde van STEM App naar The Share
Council. Geluid werd een reuring in de
politiek, de consument, de ondernemer. Van
Houd de Hema tot TechLeap, van Tweede
kamer tot Europees Parlement, samen met
jullie maken wij nu lawaai, zo luid en
duidelijk zodat het kapitaal nu voor eens
en altijd eerlijk zal worden verdeeld.

Wanneer je
denkt dat het
niet anders
kan, loopt het
langzaam de
andere kant
op.
64 % VAN HET KAPITAAL IS IN HANDEN VAN 10%
VAN DE EUROPEANEN. MEDE-EIGENAARSCHAP GAAT
DIT VERANDEREN, TERWIJL IEDERE ONDERNEMER
REALISEERT DAT DIT NIEUWE NORMAAL EEN
GESCHENK VOOR ONDERNEMERSCHAP IS.

The Share Council biedt ondernemers de
mogelijkheid hun bedrijfsaandelen als digitaal
fundament te zien voor verdere groei. Door
aandelen in digitale kleine stukjes op te knippen
is het mogelijk voor elke ondernemer om
zelfstandig financiële middelen aan te trekken,
medewerkersparticipatie gemakkelijk in te
zetten en een eigen community op te bouwen met
klanten,
leveranciers
en
investeerders.
Ongekende mogelijkheden die juist in een tijd
met Covid-19 immens populair worden.
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De grootste pijlers voor ontwikkeling van het bedrijf
zijn hierdoor in een hoge versnelling gekomen.

Deze zijn;
1.
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platform zelf aanbieden, maar ook iedereen helpen
het eigenaarschap te omarmen en tot uitvoering te
brengen.

GROEIPIJN
In het begin
10
klanten
doorgegroeide
het einde van
350% die zich

van 2020 hadden we zo’n
waarna
het
snel
naar zo’n 35 klanten aan
het jaar. Een groei van
blijft doorzetten.

Grote projecten zoals Koop de Hema
waar The Share Council een initiërende
en
cruciale
rol
speelde
maar
ook
samenwerkingen
met
het
handelsplatform NxChange, 2Tokens en
Techleap stimuleren niet alleen de
groei, maar ook het nationale besef
dat mede-eigenaarschap op de politieke
agenda hoort te staan.
Met die groei van participanten op ons platform groeide
ook ons bedrijf. Wij zijn met het bedrijf heel duidelijk van
de start-up fase naar de scale-up fase aan het
ontwikkelen. Dit gaat niet gepaard zonder groeipijn, dit
beseffen wij ons goed. Hier werken wij aan, met het
team, met jullie en met partners die ons hierin
begeleiden. Wij bedanken jullie voor je geduld en begrip.

WAT WIJ ZIEN

WAT WIJ WILLEN
Het

gat

in

kapitaalverdeling

verkleinen

door

Iedere

Europeaan

mede-

eigenaar te maken van het bedrijf waar hij of zij voor werkt, klant van is
of aan levert.

WAT WIJ DOEN
Mede-eigenaarschap

écht

eenvoudig

maken,

met

een

bron

van

waarheid, met een software platform en een grote digitaliseringsslag.

WAT WIJ BEREIKEN
35 bedrijven op het platform (350% meer)
+600 medewerkers mede-eigenaar

66k omzet (440% meer)
278k kosten (140% meer)

P A G I N A
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H A R T I G

JAARREKENING
Hierop volgt het concept van de
jaarrekening
van
The
Share
Holding B.V. Op het moment van
schrijven
is de jaarrekening
naar ons inzien volledig en is
er enkel onduidelijkheid over
de
exacte
verwachting
bij
deponering gezien we sinds dit
jaar een beursgenoteerd bedrijf
zijn. In de komende week (de
eerste
week
van
Mei
2021)
zullen
deze
vragen
worden
beantwoord,
waarna
we
deze
jaarrekening definitief kunnen
maken.
Dank voor alle begrip voor ons
als jonge onderneming die met
alle
beste
adviezen
en
intenties
de
weg
van
beursnotering bewandeld.
Tot op de vergadering!

Financieel verslag
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The Share Holding B.V.
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1. ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan de directie van
The Share Holding B.V.
Kuipersstraat 35 H
1074 EE Amsterdam
Baarn,

Geachte directie,

1.1 Opdracht
Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2020 van The Share Holding B.V. te
Amsterdam.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van The Share Holding B.V. te Amsterdam 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-enverliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 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
The Share Holding B.V.
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 er dan ook van 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.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel informatieverschaffing continuïteit in de toelichting van de
jaarrekening, waarin uiteeengezet is dat de onderneming in 2020 een negatief resultaat heeft behaald en
dat er sprake is van een negatief eigen vermogen per 31 december 2020. De onderneming is voor de
voortzetting van haar strategie en bedrijfsactiviteiten afhankelijk van de bereidheid van funding door
investeerders. Deze condities duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op
grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit.
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1.3 Fiscale positie
2020

€

Berekening belastbaar bedrag
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen

-235.580

Bij
Fiscaal lagere afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

59.630

Af
Fiscaal hogere overige bedrijfskosten

-31.692
-207.642

Niet aftrekbare bedragen
Van aftrek uitgesloten boeten
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen
Representatiekosten
Kantinekosten

65
Basisbedrag

%

€

181
45

26,50
26,50

47
11

58

Belastbaar bedrag

-207.519

Verliescompensatie
Jaar

Compensabel verlies
€

2018
2019
2020

290.609
151.733
207.519
649.861

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend,
Meerwijk Allister Groep B.V.

w.g. D. Mansour AA
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2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

€

ACTIVA

€

31-12-2020

€

€

31-12-2019

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

1

Financiële vaste activa

166.158

194.095

72.555

50.578

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Leningen u/g

Liquide middelen

Totaal activazijde

2
3
4

20.569

4.864

46.817
665

33.032
68.051

37.896

6.523

1.456

313.287

284.025

Behorende bij het financieel verslag over 2020 van The Share Holding B.V. te Amsterdam
waarbij een samenstellingsverklaring is afgegeven

6

€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

€

31-12-2020

€

€

31-12-2019

5

Geplaatst kapitaal
Wettelijke en statutaire reserves
Overige reserve

10.000
166.157
-315.077

10.000
194.095
-405.573
-138.920

-201.478

LANGLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige schulden

6

188.836

264.222
188.836

264.222

KORTLOPENDE SCHULDEN
Converteerbare leningen
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal passivazijde

7
8

-

163.066

31.433

22.312

5.289

1.159

226.649

34.744
263.371

221.281

313.287

284.025
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2.2 Winst-en-verliesrekening over 2020
€
Netto-omzet
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

9
10
11
12
13
14

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor
belastingen
Belastingen
Nettoresultaat na belastingen

15

2020
€

37.877

€
65.527

59.630
186
9.399
2.180
6.302
162.634

2019
€

13.726

15.208

56.435
5.900
39.645
5.649
77.999
278.208

199.354

-212.681

-184.146

-22.899

-25.044

-235.580

-209.190

34.309

30.631

-201.271

-178.559
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
The Share Holding B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Kuipersstraat 35 H, 1074 EE te Amsterdam
en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 69818371.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van The Share Holding B.V. bestaan voornamelijk uit: dienstverlenende activiteiten op
het gebied van informatietechnologie.
Informatieverschaffing over continuïteit
Het eigen vermogen van The Share Holding B.V. bedraagt per 31 december 2020 € 113.240 negatief.
Hierdoor bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen
bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van The Share Holding B.V.
Het management heeft in 2020 middels een investeringsronde circa € 270.000 aan kapitaal opgehaald.
Het management is voornemens om in de nabije toekomst met behulp van één of meerdere
investeringsrondes nieuw kapitaal op te halen om de benodigde investeringen te kunnen financieren en
haar bedrijfsactiviteiten verder uit te breiden. Op basis hiervan is het management van mening dat de
continuïteitsveronderstelling van The Share Holding B.V. is gewaarborgd.
De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen gehad op
de wereldwijde economie. De gevolgen van de uitbraak zijn tot op de dag vandaag lastig te voorspellen
maar ondanks dat verwacht het management dat de effecten hiervan van beperkte aard zijn op de
bedrijfsactiviteiten van de The Share Holding B.V.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het
management van The Share Holding 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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen nominale
waarde. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.
De vergelijkende cijfers zijn waar nodig voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Behorende bij het financieel verslag over 2020 van The Share Holding B.V. te Amsterdam
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Grondslagen
Immateriële vaste activa
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 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 de desbetreffende paragraaf.
Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor ontwikkelingsprojecten
worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat het project
commercieel en technisch succesvol zal zijn 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.
Financiële vaste activa
De onder 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.
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale
voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met
dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk
is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en
verliezen kunnen worden gecompenseerd.
De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar
geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet
zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vlottende activa
Vlottende activa 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, dit is meestal de nominale waarde. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Kortlopende schulden
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.
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De bepaling van het resultaat
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.
Omzetverantwoording
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.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Belastingen over de winst of het verlies
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
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.
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2.4 Toelichting op de balans
Vaste activa

1 Immateriële vaste activa
Kosten van ontwikkeling

31-12-2020
€

31-12-2019
€

166.158

194.095

Immateriële vaste activa
€

Kosten van
ontwikkeling

Boekwaarde per 1 januari 2020
Investeringen
Afschrijvingen

194.095
31.693
-59.630

Boekwaarde per
31 december 2020

166.158

De kosten van ontwikkeling betreft de ontwikkeling van het The Share Council platform.

Immateriële vaste activa: Economische levensduur
Kosten van
ontwikkeling
%
20,00

Afschrijvingspercentage

Latente belastingvorderingen
Actieve belastinglatentie

31-12-2020
€

31-12-2019
€

72.555

38.246

Vlottende activa
Vorderingen

2 Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren

31-12-2020
€

31-12-2019
€

20.569
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31-12-2020
€

3 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

31-12-2019
€

46.817
31-12-2020
€

4 Leningen u/g
Lening u/g Foryard Ventures B.V.

33.032
31-12-2019
€

665

-

Over de lening u/g Foryard Ventures B.V. is 2% rente op jaarbasis berekend.

5 Eigen vermogen

€
Stand per 1 januari 2020
Voorstel resultaatverdeling
Mutatie
Inkoop en verkoop eigen
certificaten
Stand per 31 december 2020

Geplaatst Wettelijke en
kapitaal
statutaire
reserves
€
€
10.000
194.095

Overige
reserve
-405.573

Totaal
€

-201.478

-

-27.938

-201.271
27.938

-201.271
-

-

-

263.829

263.829

10.000

166.157

-315.077

-138.920

Het gestort en opgevraagd kapitaal bedraagt € 10.000. Dit betreft 10.000 aandelen van nominaal € 1.
In 2020 zijn de aandelen van The Share Holding B.V. omgezet in 1.000.000.000 certificaten. Per
balansdatum is The Share Holding B.V. in bezit van 982.039.878 van haar eigen certificaten. De
resultaten met betrekking tot de aan- en verkoop van haar eigen certificaten zijn overeenkomstig RJ 240
als directe mutatie op het eigen vermogen onder de categorie overige reserves verwerkt.

Langlopende schulden

6 Overige schulden
Lening o/g Foryard Studio Amsterdam B.V.

31-12-2020
€

31-12-2019
€

188.836

-

Over de lening o/g Foryard Studio Amsterdam B.V. is 7,9% rente berekend. Als zekerheid is het
intellectueel eigendom van het The Share Council platform verstrekt. Het intellectueel eigendom van het
platform zal bij meer dan een jaar uitblijven van betalingen, met uitzondering van het eerste jaar, aan de
geldgever worden overgedragen. Aflossing geschiedt in maandelijkse termijnen van elk € 5.100 voor het
eerst per augustus 2020.
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Kortlopende schulden

7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

8 Overige schulden en overlopende passiva
Leningen o/g
Overige rekeningen-courant
Aflossingsverplichtingen
Overige schulden
Accountantskosten
Vooruitgefactureerde termijnen
Reservering vakantiegeld

Leningen o/g
Lening o/g MakerStreet Ventures B.V.
Lening o/g L. Dell

31-12-2020
€

31-12-2019
€

5.289
31-12-2020
€

1.159
31-12-2019
€

72.587
62.937
61.200
2.902
2.500
22.065
2.458

16.605
14.939
2.500
700

226.649

34.744

31-12-2020
€

31-12-2019
€

55.197
17.390

-

72.587

-

Over de lening o/g MakerStreet Ventures B.V. is 7% rente op jaarbasis berekent (2019: 7%). Omtrent
zekerheid en aflossingen zijn geen nadere afspraken overeengekomen.
Over de lening o/g L. Dell is tot aan het moment van de eerste aflossing 10% rente op jaarbasis
berekend (2019: 10%). Aflossing geschiedt in maandelijkse termijnen van elk € 500 met ingang van
augustus 2020.

Overige rekeningen-courant
Rekening-courant Quintus Ferdinand B.V.
Rekening-courant BoysinBusiness B.V.

31-12-2020
€

31-12-2019
€

32.585
30.352

7.702
8.903

62.937

16.605

Over de rekeningen-courant is geen rente berekend.

Resultaatverwerking
De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:
Het resultaat over 2020 ad € 201.271 (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op de overige
reserve.
Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering, maar is vooruitlopend
hierop reeds verwerkt in de jaarrekening 2020 van de vennootschap.
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2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

9 Personeelskosten

Lonen
Sociale lasten en pensioenlasten

2020
€

2019
€

30.661
7.216

11.440
2.286

37.877

13.726

Gemiddeld aantal werknemers

2020

Aantal

Gemiddeld aantal werknemers
2020
€

10 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijvingen immateriële vaste activa

59.630
2020
€

11 Huisvestingskosten
Huur

9.399
2020
€

12 Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Beurskosten
Websitekosten
Autokosten
Reis- en verblijfkosten
Overige verkoopkosten

Kosten automatisering
Telefoonkosten
Kantoorbenodigdheden
Overige kantoorkosten

2019
€
56.435
2019
€
5.900
2019
€

1.929
181
50
20

22.677
1.023
230
15.341
57
317
-

2.180

39.645

2020
€

13 Kantoorkosten

1,00

2019
€

4.807
922
573

5.318
331
-

6.302

5.649
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2020
€

14 Algemene kosten

Beheersvergoeding
Accountantskosten
Advieskosten
Notariskosten
Abonnementen en contributies
Cursus- en studiekosten
Bankkosten
Boete Belastingdienst
Overige algemene kosten

2019
€

118.031
18.730
11.803
5.209
655
652
262
65
7.227

64.480
9.918
75
2.250
483
126
667
-

162.634

77.999

2020
€

15 Financiële baten en lasten

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten

2019
€
22

-

-1.767
-21.154

1.121
-26.165

-22.899

-25.044

Amsterdam,
The Share Holding B.V.

Foryard Ventures B.V.
Vertegenwoordigd door:
Q.F. Willemse
Directeur

Stichting Administratiekantoor
The Share Foundation
Vertegenwoordigd door:
Quintus Ferdinand B.V.

Stichting Administratiekantoor
The Share Foundation
Vertegenwoordigd door:
Boysinbusiness B.V.

Behorende bij het financieel verslag over 2020 van The Share Holding B.V. te Amsterdam
waarbij een samenstellingsverklaring is afgegeven

16

