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Wijs Et Van Oostveen B.V. te Amsterdam

Balans per 31 december 2014

(voor resu(taatverdeli ng)

ACTIVA

31- 12-2014 31-12-2013

Vaste activa

Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa

20.336
451.903
152.837

366.534

625.076 366.534

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2
Effecten
Liquide middelen

654.790
60.823

1.225.434

1.856.531
12.126

1.281.502

1.941.047 3.150.159

2.566.123 3.516.693
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PASSIVA

31- 12-2014 31-12-2013

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Wettelijke reserves
Overige reserves

27.907
20.336

1.678.933

27.907

2. 180.849

Voorzieningen

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

1.727.176

18.665

820.282

2.208.756

52.600

1.255.337

2.566.123 3.516.693
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Wijs Et Van Oostveen B.V. te Amsterdam

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Toe e aste standaarden

In deze jaarrekening is gebruik gemaakt van de op grond van artikel 2:396 van het Burgerlijk Wetboek
toegestane vereenvoudigingen.

Activiteiten

Wijs h Van Oostveen B.V. is een beleggingsonderneming en is in het kader van haar
beleggingsdiensten en -activiteiten in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiele
Markten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht. Wijs &. Van Oostveen B.V. is
als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiele Markten te Amsterdam. Wijs Et

Van Oostveen B.V. verleent beleggingsdiensten als vermogensbeheerder, beleggingsadviseur,
orderuitvoerder en het overnemen of plaatsen van financiele instrumenten en zij handelt voor eigen
rekening. Wijs Et Van Oostveen B.V. verricht tevens financiele analyses, doet onderzoek op
beleggingsgebied en brengt beleggings-aanbevelingen uit. Daarnaast treedt Wijs B. Van Oostveen B.V.
op als beheerder van beleggings-instellingen en zij beschikt in dat kader over een vergunning op grond
van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Wijs Et Van Oostveen B.V. is voorts onderdeel
van een groep van financiele instellingen.

Door de invoering van de AIFMD per 22-7-2014 is het binnen een beleggingsonderneming niet meer
toegestaan om in het bezit te zijn van een MiFD-vergunning (voor het verlenen van
beleggingsdiensten, vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only) als ook in het bezit zijn
van een AIFMD-vergunning (voor het beheren van beleggingsinstellingen). Derhalve heeft per 22-7-
2014 een juridische afsplitsing plaatsgevonden, waarbij de nieuw opgerichte vennootschap, Wijs B
Van Oostveen Fundmanagement B.V., de activiteiten met betrekking tot het beheren van
beleggingsinstellingen, inclusief de AIFMD-vergunning verkreeg.

Foutenherstel
Herstel fout in jaarrekening 2013 conform artikel 2:362 lid 4 BW:
In de jaarrekening 2013 is een fout geconstateerd in de hoogte van de in de balans opgenomen
materiele vaste activa voor een bedrag van C 82.349.
Deze fout is op grond van artikel 362 lid 4 in deze jaarrekening gecorrigeerd in het begin vermogen
van 2013 onder aftrek van de te verrekenen vennootschapsbelasting.
Gevolg is dat het eigen vermogen per 1 januari 2013 E 65.879 lager is dan gerapporteerd in de
jaarrekening 2013.

Wi'zi in en in de rondsla en

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten
opzichte van het voorgaande jaar.

Ver eli kende ci'fers
De in het rapport opgenomen vergelijkende cijfers betreffen de cijfers over het gehele boekjaar.
Deze cijfers zijn, zo nodig, voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

A~lemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De
jaarrekening is opgesteld in euro's.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
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Wijs Et Van Oostveen B.V. te Amsterdam

Immateriele vaste activa
De immateriele vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, 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 bestede kosten.

Materiele vaste activa
De materiele 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.

Financiele vaste activa
De vorderingen op groepsmaatschappijen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

~Vorderin en

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.

Vorderin en o roe smaatscha i'en

De vorderingen op groepsmaatschappijen worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde. Indien niet anders vermeld, staan de effecten ter
vrije beschikking van de vennootschap.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap behoudens de toelichting
opgenomen in de niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen.

~Voorzienin en

Overige voorzieningen:
Onder de overige voorzieningen is een voorziening opgenomen inzake trade errors en/of ingediende
claims.

Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening voor claims worden alle reguliere claims integraal
beoordeeld. Op basis van deze beoordeling, de individuele omstandigheden van het geval en de status
van de claim kan een percentage van de claim worden voorzien. Bij de bepaling van dit percentage,
zijnde de uiteindelijke omvang van de voorziening, is aansluiting gezocht bij de kapitaaleisen die
worden gesteld aan de vennootschap.
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Wijs Et Van Oostveen B.V. te Amsterdam

Grondslagen voor de resultaatbepaling

~Af emeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzet

De in de winst- en verliesrekening begrepen omzet is de opbrengst van in het boekjaar aan derden
geleverde diensten. De opbrengsten worden verantwoord na levering van de diensten. De diverse fees
worden verantwoord nadat deze in rekening zijn gebracht op basis van de hieraan ten grondslag
liggende contractuele afspraken.

A~fschrf'vin en

Afschri'vin en immateriele vaste activa
De afschrijving op immateriele vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.

Afschri'vin en materiele vaste activa

De afschrijvingen op de materiele vaste activa geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte
economische levensduur. Op aanschaffingen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Overi e bedri'fskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

~Befestfn en

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het commercieel resultaat tegen het nominaal tarief
en verrekend in de rekening-courant met het hoofd van de fiscale eenheid. Bij het hoofd van de
fiscale eenheid wordt rekening gehouden met fiscale regelingen en aftrekbeperkingen.

Pensioenen

De vennootschap heeft een pensioenregeling die wordt gekwalificeerd als een toegezegde
bijdrageregeling. De vennootschap betaalt vaste bijdragen aan een verzekeringsmaatschappij en er
zijn geen verdere betalingsverplichtingen dan deze vaste bijdragen. Deze bijdragen worden
verantwoord onder de pensioenlasten en worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking
hebben.
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Wijs (t Van Oostveen B.V. te Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2014

Activa

1 Financiele vaste activa
De financiele vaste activa betreft een vordering op Asset Management Services B.V. Van het totaal
bedrag van de vordering heeft C 119.117een looptijd langer dan 1 jaar.

2 Vorderin en en overlo ende activa

Onder de vorderingen en overlopende activa is een vordering op groepsmaatschappijen van C 48.791
(2013: C 30.094) opgenomen. De vordering heeft een looptijd korter dan 1 jaar.

Passiva

3 Ge laatst ka itaal

Het maatschappelijk kapitaal van Wijs Et Van Oostveen B.V. bedraagt C 113.445,05, verdeeld in 20.000
gewone aandelen. Het gestort en opgevraagd kapitaal bedraagt C 27.907,48. Dit betreft 615 gewone
aandelen van nominaal f 100 = C 45,38. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel
2:178c BW om de tegenwaarde in euro te gebruiken tot ten hoogste twee cijfers achter de komma.
Dit gebruik van de tegenwaarde in euro heeft geen rechtsgevolg.

4 Wetteli'ke reserves

Als gevolg van de activering van de ontwikkelingskosten van een website, is een wettelijke reserve
ontwikkelingskosten gevormd (art. 2:365 lid 2 BW).

5 Overi e reserves
Het ingehouden deel van het resultaat bedraagt C 106.580 negatief.
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Wijs Et Van Oostveen B.V. te Amsterdam

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

De verplichtingen per 31 december 2014 die de vennootschap is aangegaan en die niet blijken uit de
balans of de toelichting zijn:
- leaseverplichtingen ter grootte van C 189.000 per jaar, waarvan C 124.000 betrekking heeft op
groepsmaatschappijen;
- huurverplichtingen ter grootte van C 744.000 per jaar, waarvan C 492.000 betrekking heeft op
groepsmaatschappijen;
- bankgarantieverplichtingen ter grootte van C 125.000;
- verpanding van de tegoeden die Wijs Et Van Oostveen B.V. ontvangt van de bank.

De nakoming van de verplichtingen van de Stichting Nederlandse Beleggingsgiro worden gegarandeerd
door Wijs Et Van Oostveen B.V. (conform artikel 6:17 sub 1 Nadere regeling gedragstoezicht financiele
ondernemingen Wft).

De vennootschap heeft een aanslag van de belastingdienst ontvangen, waartegen de vennootschap
bezwaar heeft gemaakt. De directie is van mening dat de vennootschap een pleitbaar standpunt heeft
ingenomen en verwacht een eventuele procedure te zullen winnen. Voor het bedrag van ongeveer
C 610.000 is daarom geen voorziening opgenomen.

Belastin ver lichtin fiscale eenheid
Aangezien de vennootschap deel uitmaakt van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en
de omzetbelasting, is zij hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting- en
omzetbelastingschulden van de gehele fiscale eenheid.

Directie
De directie bestaat op 31 december 2014 uit:
- S. Sarphatie;
- R. Gribbroek.

Moedermaatscha
i'ijs

Et Van Oostveen B.V. is 100% dochteronderneming van Wijs Et Van Oostveen Beheer B.V. te
Amsterdam.
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Wijs Et Van Oostveen B.V. te Amsterdam

Overige informatie

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld 32 werknemers in dienst op basis van een volledig
dienstverband (2013: 41).

Amsterdam, 20 april 2015
Wijs Et Van Oostveen B.V.

S. Sarphati
Algemeen Directeur

R. Gribbroek
Commercieel Directeur

Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 'i@,
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: De Algemene Vergadering van Wijs Et Van Oostveen B.V.

Bijgesloten balans met toelichting per 31 december 2014 is bestemd voor het deponeren bij het
handelsregister. De balans met toelichting is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2014 van
Wijs Et Van Oostveen B.V..Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze
controleverklaring van 20 april 2015. De desbetreffende jaarrekening en deze daaraan ontleende
balans met toelichting bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds
de datum van onze controleverklaring van 20 april 2015.
De balans met toelichting bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van
het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Voor Wijs Et Van Oostveen B.V. is de, op basis
van artikel 2:394 BW, openbaar te maken financiele informatie beperkt tot de informatie als vermeld
in artikel 2:396 lid 8 BW.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen van de balans met toelichting
onder toepassing van het bepaalde in artikel 2:396 lid 8 BW.

Verantwoordelij kheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de balans met toelichting op basis van
onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 810 'Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiele
overzichten'.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel is de voor het deponeren bij het handelsregister bestemde balans met toelichting
per 31 december 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde
jaarrekening 2014 van Wijs Et Van Oostveen B.V. onder toepassing van het bepaalde in artikel 2:396 lid
8 BW.

Amstelveen, 20 april 2015

BDO Audit Et Assurance B.V.
namens deze,

W. g.
drs. H.W. Opentij RA
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