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Directieverslag

Medio 2009 is Brand New Day Vermogensopbouw NV opgericht. Brand New Day Vermogensopbouw is actief als beheerder 
van beleggingsinstellingen en als financieel dienstverlener. Wij richten ons op het tegen zeer lage kosten aanbieden van een 
mogelijkheid voor het (fiscaal vriendelijk via banksparen) opbouwen van vermogen voor aanvullend pensioen,  aflossing van 
een hypothecaire schuld , belegging van een door werknemer ontvangen bedrag naar aanleiding van gederfd of te derven 
loon en een dienst voor het niet fiscaal gefaciliteerd opbouwen van vermogen voor verschillende doeleinden. Daarnaast 
bemiddelt BND in een overlijdensrisico verzekering. Deze diensten zullen in de loop van de tijd verder worden ontwikkeld en 
nieuwe producten zullen worden toegevoegd.

In het jaar 2009 zijn alle voorbereidingen getroffen om succesvol de markt te kunnen betreden. De gedegen voorbereiding 
bracht uiteraard kosten met zich mee en betekende verder dat pas eind 2009 de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten zijn ge-
start en dat in december de eerste vermogensstortingen van klanten zijn ontvangen. Vanzelfsprekend is over het jaar 2009 
dan ook een verlies geleden. Het verlies over het jaar 2009 bedroeg EUR 544.428. Naar verwachting zal het ultimo 2009 aan-
wezige vermogen een voldoende basis vormen om de groei van de organisatie in 2010 en verdere jaren te bewerkstelligen.

Een aantal werkzaamheden, onder andere op het gebied van ICT, Administratie, Secretariaat en Personeelszaken, zijn uitbe-
steed aan Brand New Day NV. Het (kwaliteits)risico dat in zijn algemeenheid kan voortvloeien uit het uitbesteden van activi-
teiten, is slechts zeer beperkt aanwezig, aangezien de uitbesteding aan de meerderheidsaandeelhouder is toevertrouwd. De 
met de uitbesteding gepaard gaande kosten zijn per kostensoort verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Ultimo 2009 waren bij Brand New Day Vermogensopbouw drie full time medewerkers in dienst en twintig medewerkers met 
een urencontract. Het salaris van de directie van Brand New Day Vermogensopbouw NV wordt afgewikkeld via de salarisad-
ministratie van Brand New Day NV. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bepaalt de hoogte van het aan de directie 
toekomende salaris. Aangezien de activiteiten in 2010 daadwerkelijk zijn aangevangen zal de personele bezetting in 2010 
aanzienlijk stijgen ten opzichte van 2009.

De belangrijkste kosten in 2009 waren de personeelskosten en opstartkosten. De opstartkosten zullen in 2010 niet meer 
voor komen. De personele kosten zullen 2010 stijgen ten opzichte van 2009, evenredig met de toename van aantal perso-
neelsleden als gevolg van de daadwerkelijke start van de activiteiten van Brand New Day. Een belangrijk deel van ons aantal 
medewerkers is werkzaam op de klantenservice van Brand New Day om ervoor te zorgen dat de dienstverlening aan de klant 
optimaal is.
Daarnaast zal in 2010 een belangrijk deel van de kosten bestaan uit marketing en ICT bestedingen. Een grote uitdaging voor 
de organisatie is het verwerven van marktaandeel en daarom zal in 2010 fors worden geïnvesteerd in marketing. Daarnaast 
hechten wij zeer veel waarde aan een volledig geautomatiseerde dienstverlening waarbij onze klant op een efficiënte en 
veilige manier gebruik kan maken van onze website. Dit zal gepaard gaan met investeringen op het gebied van ICT.
Voor het jaar 2010 hebben wij als doel om onze dienstverlening en naamsbekendheid aan een grote groep potentiële klanten 
onder de aandacht te brengen om daarmee het collectief beheerde vermogen te vergroten en een marktpositie te verwer-
ven van beste en goedkoopste aanbieder van vermogensopbouwproducten. Over dit jaar zal naar verwachting nog geen 
winst kunnen worden behaald. In de jaren daarna zullen naar verwachting de vruchten kunnen worden geplukt van deze 
investeringen.

Utrecht, 29 april 2010

De directie

Brand New Day N.V.
K.J. Bagijn
R. Schipper
A.J.T. Velsink
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2009

Voor resultaatbestemming, alle bedragen zijn in €.

Activa Toelichting 31 december 2009

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1 10.650

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Vordering uit hoofde van belastingen 2 171.583
Overige vorderingen 3 26.636
  ________
  198.219

Liquide middelen 4 1.916.807
  ________
  2.125.676
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Passiva Toelichting 31 december 2009

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst en volgestort kapitaal 5 125.000
Agioreserve 5 2.400.000
Onverdeeld resultaat 5 (544.428)
Overige reserves 5 _______-
  1.980.572

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 6 36.116
Overige schulden 6 108.988
  ________
  145.104
  ________

  2.125.676
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Winst- en verliesrekening over de periode 12 juni 2009 tot en met 31 december 2009

(Alle bedragen zijn in €.)

  12/06/2009
 Toelichting – 31/12/2009

Opbrengsten

Omzet 7 89

Kosten organisatie
Personeelskosten 8 (376.710)
Opstartkosten 9 (120.612)
Huisvestingskosten 10 (51.513)
Verkoopkosten 11 (52.908)
Externe advieskosten 12 (51.537)
ICT kosten 13 (40.141)
Algemene kosten 14 (34.188)
Afschrijvingen 15 (473)
  ________
  (728.082)
  ________

Bedrijfsresultaat  (727.993)

Financiële baten en lasten
Rentebaten en -lasten 16 11.982
  _______

Resultaat vóór belasting  (716.011)

Vennootschapsbelasting  171.583
  ________

Resultaat ná belasting  (544.428)
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Kasstroomoverzicht over de periode 12 juni 2009 tot en met 31 december 2009

(Alle bedragen zijn in €.)

     

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat na belastingen  (544.428)

Aanpassingen voor:
-	 afschrijvingen  473
-	 vordering vennootschapsbelasting  (171.583)
-	 veranderingen in werkkapitaal

o	 toename kortlopende vorderingen (26.636)
o	 toename kortlopende schulden 145.104

  
  118.467

  

Kasstroom uit operationele activiteiten  (597.070)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa (11.123)
  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  (11.123)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Gestort kapitaal 125.000
Gestorte agioreserve 2.400.000
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  2.525.000

  

Netto kasstroom in 2009  1.916.807

Stand liquide middelen begin boekjaar  0
  

Toename geldmiddelen in 2009  1.916.807
  

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2009 en de winst- en verliesrekening  
over de periode 12 juni 2009 tot en met 31 december 2009

(Alle bedragen zijn in €.)

Algemeen

Brand New Day Vermogensopbouw N.V. te Utrecht  is op 12 juni 2009 opgericht en heeft als doel het optreden als beheerder 
van beleggingsinstellingen, alsmede het verrichten van werkzaamheden op het gebied van financiële dienstverlening.
De vennootschap beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het beheren van beleggingsinstel-
lingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het financieel toezicht. Daarnaast beschikt de vennootschap 
over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten voor het bemiddelen in levensverzekeringen als bedoeld in artikel 
2:80, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht.
De vennootschap vormt voor de vennootschapsbelasting een fiscale eenheid met Brand New Day NV.

Groepsverhoudingen
Brand New Day Vermogensopbouw N.V. behoort tot de Brand New Day groep. Aan het hoofd van deze groep staat Brand 
New Day N.V. De jaarrekening van Brand New Day Vermogensopbouw N.V. is tevens opgenomen in de geconsolideerde jaar-
rekening van Brand New Day N.V. te Utrecht.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeg-
genschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen 
uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden en nauwe verwanten zijn verbonden 
partijen. 

Van betekenis zijnde transacties met verbonden partijen worden toegelicht. Hiervan wordt toegelicht de aard en de om-
vang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Grondslagen van waardering van activa en passiva en voor bepaling van het resultaat

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving, de Wet op het financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht ondernemingen en voldoet aan de wettelijke 
bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen spe-
cifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen op basis van de ver-
wachte levensduur. De activa worden gedurende het boekjaar tijdsevenredig afgeschreven. 

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen we-
gens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
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Omzet
Omzet omvat de opbrengsten uit vermogensstortingen.

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

Opstartkosten
Onder opstartkosten worden de (advies)kosten verantwoord die zijn gemaakt voor het oprichten van de entiteit en het ver-
krijgen van de benodigde vergunningen van de toezichthouders.
 
Huisvestingskosten
Huisvestingskosten bestaan voornamelijk uit huurkosten van een onroerende zaak.

Verkoopkosten
Onder verkoopkosten worden die kosten verstaan die gemaakt worden ter ondersteuning van en direct gerelateerd zijn 
aan het verhogen van de omzet.

Externe advieskosten
Onder Externe advieskosten worden die kosten verstaan voor advisering omtrent regelgeving, wettelijke vereisten en belas-
tingen. Onder deze post worden ook de accountancykosten verantwoord.

ICT kosten
Onder ICT kosten worden de kosten verantwoord voor de ontwikkeling van het de website en aanverwante systemen, voor-
zover deze ontwikkeling niet in eigen beheer heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden hier kleine aanschaffingen op het 
gebied van hardware en software verantwoord. 

Algemene kosten
Onder algemene kosten worden die kosten verantwoord die ten laste van het jaar komen, en die niet direct aan de ge-
leverde diensten of aan de overige kosten categorieën zijn toe te rekenen.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige ge-
bruiksduur van het actief.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 
aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betref-
fende activa en passiva.

Resultaatbepaling
Inkomsten worden beschouwd te zijn genoten op het tijdstip waarop zij zijn ontvangen, verrekend of rentedragend zijn 
geworden, dan wel vorderbaar en tevens inbaar zijn. Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend tegen het nominale percentage, rekening houdend met fiscale faciliteiten. 
De voorwaartse verliescompensatie wordt gewaardeerd voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst 
beschikbaar zal zijn waarmee de verliezen kunnen worden gecompenseerd. 

Doorbelaste kosten
Brand New Day Vermogensopbouw N.V. heeft een aantal taken, waaronder secretariaat, administratie en IT werkzaamheden, 
uitbesteedt aan Brand New Day NV. Deze taken zijn beschreven in een overeenkomst van opdracht. Deze kosten worden 
omschreven als ‘doorbelaste kosten Brand New Day NV’.
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Balans per 31 december 2009

Activa

1. Materiële vaste activa

 Hardware
Aanschafwaarde per 12 juni –
Cumulatieve afschrijvingen –
  
Boekwaarde per 12 juni –

Investeringen 11.123
Afschrijvingen (473)
  
Mutaties gedurende boekjaar 10.650

Aanschafwaarde per 31 december 11.123
Cumulatieve afschrijvingen (473)
  
Boekwaarde per 31 december 10.650
 

Het afschrijvingspercentages (per jaar) bedraagt:  20%

2. Vorderingen uit hoofde van belastingen

De vorderingen uit hoofde van belastingen betreft te vorderen vennootschapsbelasting uit hoofde van verwachte voor-
waartse verliesverrekening. 

3. Overige vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 2009

Te ontvangen omzetbelasting 20.394
Nog te ontvangen rente liquide middelen 6.242
  

 26.636
  

4. Liquide middelen

De liquide middelen betreffen bij banken aangehouden rekening-courant tegoeden. Het saldo is direct opeisbaar. 
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5. Eigen Vermogen
De mutaties in het eigen vermogen gedurende de periode 12 juni tot en met 31 december 2009  zijn als volgt weer te 
geven:

 Aantal Aandelen- Agio- Overige Onverdeeld
 aandelen kapitaal reserve reserves resultaat Totaal
Stand per 1 januari 2009
vóór winstbestemming - - - - - -

Uitgifte aandelen 12/6 125.000 125.000 2.400.000 - - 2.525.000

Resultaat boekjaar - - - - (544.428) (544.428)
 _______ _______ ________ ________ _______ ________

-
Stand per 31 december 2009
vóór resultaatbestemming 125.000 125.000 2.400.000 - (544.428) 1.980.572
 ======= ======= ======== ======== ======= ========

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bestaat per 31 december 2009 uit 625.000 gewone aandelen van 
nominaal EUR 1, waarvan 125.000 aandelen zijn geplaatst en volgestort. De geplaatste aandelen worden gehouden door 
Brand New Day NV.

6. Kortlopende schulden
De overige schulden en overlopende passiva kunnen als volgt gespecificeerd worden:

 2009

Schulden aan Brand New Day NV 59.571
Schuld aan Brand New Day Vermogensbeheer NV 572
Accountantskosten 10.000
Salarissen, loonheffing, sociale lasten en vakantiegelden 4.555
Loonbelasting 6.440
Overlopende posten 17.850
Overige 10.000
  

 108.988
  

Over het gemiddeld saldo op de rekening courantverhoudingen met groepsmaatschappijen wordt geen rente gerekend, 
omdat dit saldo kort na het ontstaan wordt vereffend. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.
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Winst- en verliesrekening over 2009

7. Instapvergoeding
 2009

Ontvangen instapvergoeding 3.660
Instapvergoeding ten behoeve van derden 3.571
  
 89
  

De instapvergoeding bedraagt 0,5% (incl. BTW) over de door haar klanten aan Brand New Day Vermogensopbouw N.V. 
ter beheer toevertrouwde bedragen. De eerste vermogensstortingen van klanten vonden plaats in december 2009. Met 
professionele partijen kunnen afspraken worden gemaakt over het vergoeden van de instapvergoeding verkregen over 
door hen aangebrachte klanten. In 2009 is een dergelijke afspraak gemaakt met Brand New Day Vermogensbeheer NV.

8. Personeelskosten
Deze kosten zijn als volgt te specificeren:
 2009

Brutoloon 48.094
Ingehuurd personeel 13.308
Sociale lasten 5.105
Reiskosten 1.712
Doorbelaste kosten Brand New Day NV 308.011
Overige personeelskosten 480
  
 376.710
  

Per 31 december 2009 heeft Brand New Day Vermogensopbouw N.V. 23 werknemers in dienst, waarvan 20 medewerkers 
op basis van een urencontract.

9. Opstartkosten 
De opstartkosten hebben betrekking op (advies)werkzaamheden die zijn verricht voor het oprichten van de entiteit, het 
ontwikkelen van de huisstijl en het verkrijgen van de benodigde vergunningen van de toezichthouders. In de opstartkos-
ten zit een bedrag begrepen van EUR 31.475 dat betrekking heeft op doorbelaste kosten vanuit Brand New Day N.V., die 
verband houden met de oprichting van Brand New Day Vermogensopbouw N.V.

10. Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan uit:
 2009

Doorbelaste kosten Brand New Day NV 50.385
Overige kosten 1.128
  
 51.513
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11. Verkoopkosten
De verkoopkosten kunnen als volgt gespecificeerd worden:
 2009

Website werkzaamheden 32.800
Marketingkosten 20.108
  
 52.908
 ======

12. Externe advieskosten
De externe advieskosten bestaan uit:

 2009

Kosten controle jaarrekening 39.425
Doorbelaste kosten Brand New Day NV 6.202
Overige advieskosten 5.910
  
 51.537
 ======

13. ICT kosten

 2009

Doorbelaste kosten Brand New Day NV 32.381
Website 7.600
Overige ICT kosten 160
  
 40.141
 ======

14. Algemene kosten
De algemene kosten hebben de volgende specificatie:
 2009

Doorbelaste kosten Brand New Day NV 27.298
Verzekeringen 1.613
Autoriteit Financiële Markten, vergunning en toezicht 3.300
Overige 1.977
  
 34.188

15. Afschrijvingen
Voor een overzicht van de afschrijvingen wordt verwezen naar toelichting 1 van dit rapport.

16. Rentebaten en -lasten
De rentebaten bestaan volledig uit op spaarrekening uitgezet overtollig Eigen Vermogen. Er zijn in 2009 geen rentelas-
ten.
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Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid
Brand New Day N.V.  vormt tesamen met Brand New Day Vermogensopbouw N.V. een fiscale eenheid voor de vennootschaps-
belasting. Op grond van de standaardvoorwaarden zijn deze vennootschappen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake 
door de combinatie verschuldigde belasting.

Utrecht, 29 april 2010

De directie
Brand New Day NV
K.J. Bagijn
R. Schipper
A.J.T. Velsink
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Overige gegevens

Resultaatbestemming

Statutaire bepaling inzake de resultaat
Overeenkomstig artikel 32 van de statuten staat het resultaat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeel-
houders.

Voorstel resultaatbestemming
De directie stelt voor om het over 2009 behaald resultaat ten bedrage van EUR 544.428 negatief te onttrekken aan de Ove-
rige reserve. Dit voorstel is, vooruitlopend op het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, reeds in de 
jaarrekening verwerkt.

Accountantsverklaring
De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende bladzijde van dit verslag.






