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Van: 
Statutaire vestigingsplaats: 
Adres: 

BALANS MET TOELICHTING 2015 

Judicus International Holding B.V. 
Den Haag 
Van Stolkweg 29a 
2585 JN Den Haag 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015 
(na winstbestemming) 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiële vaste activa (1) 

Financiële activa (2) 

Vlottende activa 

Debiteuren 

Vorderingen (3) 

Liquide middelen 

PASSIVA 

Eigen vermogen (4) 

Geplaatst kapitaal 

0-.erige reserves 

Lang vreemd vermogen (5) 

Kortlopende schulden (6) 

31 december 2015 31 december 2014 

€ € € € 

1 6 1 .  704 166.948 

227.178 219.242 

388.882 386.190 

4.538 4.538 

0 0 

543.311 14.503 

547.849 19.041 

936.731 405.231 

1.000 1 .000 

507.405 (7. 736) 

508.405 (6.736) 

229.609 4 1 1 . 1 7 0  

198.717 797 

936.731 405.231 
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K.K. Sips
Rechthoek

K.K. Sips
Tekstvak
JL rekent u voor :Winstreserves  1/1                -/-       7.736Bij: jaarwinst 2015                +/+      5.141Bij: Dividend groepsmij         +/+  510.000                                              -----------------Winstreserves 31/12             +/+  507.405

K.K. Sips
Markeren

K.K. Sips
Markeren

K.K. Sips
Markeren



GRONDSLAGEN VAN WAARDERING 

Algemeen 
De vennootschap heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek onder toepassing van artikel 2:396 lid 6 BW, zijnde de toepassing 
van de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in hoofdstuk I l  van de Wet 
op de vennootschapsbelasting 1969 ("fiscale grondslagen"). 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschaffingskosten (kostprijs). verminderd met de 
afschrijvingen, berekend met behulp van percentages die zijn gebaseerd op de geschatte 
economische bruikbaarheidduur. De kosten van onderhoud worden verantwoord in het jaar waarin het 
onderhoud plaatsvindt. 

Financiële vaste activa 

Deelnemingen 
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen de aanschaffingskosten (kostprijs) of lagere 
bedrijfswaarde. 

Vorderingen 
De vorderingen onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs of nominale 
waarde. Onvolwaardige vorderingen op dubieuze debiteuren worden gewaardeerd op de lagere 
realiseerbare waarden. 

Renteloze en laagrentende vorderingen worden gewaardeerd tegen de contante waarde indien deze 
aanmerkelijk afwijkt van de nominale waarde. 

Vlottende activa 

Debiteuren 
De debiteuren worden bij eerste waardering gewaardeerd tegen de reële waarde. Na de eerste 
waardering worden de debiteuren gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens 
oninbaarheid. 

Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking aan 
het bestuur. 

Lang vreemd vermogen 
Dit betreft een onderhandse lening, waarvan de interest wordt bepaald op basis van 1-jaars Euribor 
rente verhoogd met 3,5%, en een onderhandse lening met een rentepercentage van 4%. Het 
vastgestelde rentepercentage voor de eerste lening in 2015 bedraagt 3,823%. De rentevergoeding 
voor deze lening wordt jaarlijks per 1 januari opnieuw berekend. 

Kortlopende schulden 
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. 

Personeelsbestand 
Bij de vennootschap was evenals in 2014 geen personeel in dienst. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 
2015 2014 

Materiële vaste activa (1) 

Gebouwen aanschafwaarde 
Gebouwen afschrij1.1ngen 

Stand per 31 december 

€ € 

174.814 174.814 
( 1 3 . 1 1 0 )  (7.866) 

161.704 166.948 

Financiële vaste activa (2) 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 

Stand per 31 december 

€ € 

15.300 15.300 
21 1 .878 203.942 

227.178 219.242 

Lijst met kapitaalbelangen 

Niet-geconsolideerde maatschappijen en kapitaalbelangen 

Naam Statutaire zetel Aandeel in het 
eigen vermogen 

% 

Facultatieve Groep B.V. 's-Gravenhage 51 ,00 

Vorderingen (3) 

De vorderingen hebben een looptijd van maximaal één jaar. 

Eigen vermogen 

Gestort en opgevraagd kapitaal (4) 

€ € 

1 .000 1 .000 

1.000 1.000 

1.000 gewone aandelen nominaal€ 1 ,00 

Stand per 31 december 

Het geplaatst kapitaal wijkt niet af van het gestort en opgevraagd kapitaal. Het gestort en opgevraagd 
kapitaal is als volgt te specificeren: 

Overige reserves 
Op 29 december 2015 is er een interim-dividenduitkering geweest van Facultatieve Groep B.V. welke 
ten gunste van de overige reserves is geboekt. Het positieve resultaat ad € 5.141  wordt toegevoegd 
aan de overige reserves. 

Lang vreemd vermogen (5) 

Lening 

Stand per 31 december 

€ € 

229.609 4 1 1 . 1 7 0  

229.609 411.170 

Kortlopende schulden (6) 

De schulden hebben een resterende looptijd korter dan één jaar. 
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K.K. Sips
Markeren




