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De Kamer van Koophandel heeft deze weergave samengesteld op basis van definities van de Nederlandse Taxonomie en op een door de ondernemer
gedeponeerde XBRL jaarrekening in het handelsregister.
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Informatie over de rechtspersoon
01-01-2016 - 31-12-2016

Naam Amsterdamgold.com B.V.

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

Zetel Schiphol

KvK nummer 33174947

Handelsnamen Amsterdamgold.com B.V.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke
groottecriteria

Klein

Adres van de rechtspersoon

Straatnaam Pelikaanweg

Huisnummer 8

Postcode 1118DX

Vestigingsplaats Schiphol

Informatie over de rapportage
01-01-2016 - 31-12-2016

Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode 01-01-2016

Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode 31-12-2016

Startdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode 01-01-2015

Einddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode 31-12-2015

Rapportageperiode afwijkend van een jaar Nee

Rapporteringsvaluta Euro

Datum van opmaak 28-02-2017

Vastgesteld (J/N) Nee

Heraanlevering van het document in verband met onoverkomelijke
onjuistheden (J/N)

Nee

Contactpersoon voor deze rapportage
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Balans
Commercieel
Enkelvoudig

Huidig

Commercieel
Enkelvoudig
Voorgaand

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa €2.057 €30.426

Materiële vaste activa €219.272 €293.540

Financiële vaste activa €606.790 €408.994

Vaste activa €828.119 €732.960

Vlottende activa

Voorraden €1.387.572 €1.583.071

Vorderingen €651.504 €670.649

Vlottende activa €2.039.076 €2.253.720

Activa €2.867.195 €2.986.680

Passiva

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal €36.750 €36.750

Agio €453.734 €453.734

Overige reserves €418.581 €454.330

Eigen vermogen €909.065 €944.814

Kortlopende schulden €1.958.130 €2.041.866

Passiva €2.867.195 €2.986.680

Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
Commercieel
Enkelvoudig

01-01-2016 - 31-12-2016
Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon De activiteiten van Amsterdamgold.com B.V.

(adres: Pelikaanweg 8, Schiphol) en haar
groepsmaatschappijen, betreffen voornamelijk de
detailhandel in edelmetalen.

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Commercieel
Enkelvoudig

01-01-2016 - 31-12-2016
Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is
opgesteld

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De onderneming
voldoet aan het regiem klein. De jaarrekening is
opgemaakt op 28-02-2017. 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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
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.
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Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Commercieel
Enkelvoudig

01-01-2016 - 31-12-2016
Grondslag van immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

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 residu waarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming.

Grondslag van financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen waarin
invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op
de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil.
Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis
van de grondslagen van Amsterdamgold.com B.V.

Grondslag van voorraden De handelsgoederen worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Deze
lagere marktwaarde wordt bepaald door individuele
beoordeling van de voorraden.

Grondslag van vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De
reële 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.

Gemiddeld aantal werknemers
Commercieel
Enkelvoudig

Huidig
Gemiddeld aantal werknemers

Gemiddeld aantal werknemers 7

01-01-2016 - 31-12-2016
Soort bestuurder of commissaris

01-01-2016 - 31-12-2016

L.R. van Hecke Bestuurder (huidig)


