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"ÈF., Lrowe Crowe Foederer B,V.

Aan de directie van
Commodity Discovery Management B.V
Zandvoorterweg 77
2111 Gï Aerdenhout

Amsterdam, 18 juli 2019

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar eindigend op 30 juni 2019 met betrekking tot uw besloten
vennootschap.

í OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de tussentijdse cijfers per 30 juni 2019 in vergelijking tot 3í december 2018
van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de balans met tellingen van €724.798 en de winst-en-
verliesrekening sluitende met een negatief resultaat na belastingen van € 48.491, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARINGVANDEACCOUNTANT

De tussentijdse cijfers van Commodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De tussentijdse cijfers bestaan uit de balans per 30 juni 2019 en
de winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 met de daarbij horende
toelichting. ln 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 tussentijdse cijfers in
overeenstemming met Titel9 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 tussentijdse cijfers globaal
nagegaan dat het beeld van de tussentijdse cijfers overeenkwam met onze kennis van Commodity Discovery
Management B.V. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
tussentijdse cijfers.

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 tussentijdse cijfers mogen dan ook ervan 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.

Amsterdam, 18 juli 2019
Crowe Foederer B.V.

Origineel getekend door H.J. Verhaar RA



Commodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

3 FISCALE POSITIE

3.1 Berekening belastbaar bedrag 1-1-2019 / 30.6-20í9

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 1-1-2019 / 30-6-2019 is als volgt berekend:
1-1-2019 t
30-6-2019

€

Resultaat voor belastingen

Fiscale verschillen:

Niet aftrekbare kosten

Belastbaar bedrag 20í9

48.491

4.500

-43.991

3
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Gommodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

1 BALANS PER30JUNI 20í9
(voor resultaatbestemming)

ACTIVA

VASTEACTIVA

Materiële vaste activa

lnventaris

Financiêle vaste activa

Vordering op aandeelhouders

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Vorderingen op aandeelhouders
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Effecten

Liquide middelen

30 juni 2019 31 december2018

(í)

(21

(3)

€

2.267

16.232

235.694

€

15.117

200.000

254.193

28.598

226.890

€

12.837

17j68

198.648

€

17.980

200.000

228.653

31.377

271.812

(4)

(5)

Samenstellingsverklaring afgegeven

724.798 749.822



30 juni 2019 31 december 2O'18

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal
Agio
Wettelijke reserves
Overige reserves

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale
vezekeringen
Overlopende passiva

(6)

14

€

18.000
87.000

200.000
338.822

€

643.822

80.976

€

18.000
87.000

200.000
387.313

€

692.313

57.509

45.068
35.908

14.914
42.595

Samenstellingsverklaring afgegeven -5-

724.798 749.822



Gommodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

2 WINST.EN.VERLIESREKENING OVER 1 JANUARI 20í9 T/M 30 JUNI 2019

1-1-2019 / 30-6-20í9

€ €

Netto-omzet
Overi ge bed rijfsopbrengsten

Kosten

Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bed rijfskosten

340.500
í5.000

233.446
2.864

170.577

406.887

1-1-2018 I 31-12-2018

€

432.385
5.626

322.128

€

723.854

760.139

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen
Belastingen

Resultaat na belastingen

(8)
(e)

(10)

(1 1)

(12)

-51.387

2.896

-36.285

-3.411

-48.491 -39.696
7.169

-48.491 -32.527

Samenstellingsverklaring afgegeven -6-



Gommodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

3 GRONDSLAGENVOORWAARDERINGENRESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Commodity Discovery Management B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan met
name uit beheer- en financieringsactiviteiten.

De vennootschap beschikt met ingang van 21 juli 2014 over een vergunning van de Autoriteit
financiële Markten als bedoeld ln artikel 2:69b eerste lid sub a van de Wet op het Financieel
Toezicht.

Vestigingsadres

Commodity Discovery Management B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 34302667) is feitelijk gevestigd op
Zandvoorterw eg 7 7 te Aerdenhout.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2018 en betreffen de cijfers over een heel boekjaar

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiêle 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.

Financiêle vaste activa

De vorderingen op en leningen aan alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

-7-Samenstelli ngsverklaring afgegeven



Gommodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

Vorderingen en overlopende activa

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.

Effecten

Effecten worden, na eerste verwerking, gewaardeerd tegen actuele waarde. Waardeveranderingen worden
rechtstreeks i n de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

GRON DSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enezijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Netto-omzet

Onder nefto-omzet wordt verstaan de lnkomsten afkomstig van de management- en
performance fee's, die samenhangen met het beheer van het Commodity Discovery Fund

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaat uit overige (incidentele) dienstverleningen door de vennootschap
De opbrengsten worden verantwoord naar rato van de voortgang van de dienstverlening.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiêle baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

8Samenstelli ngsverklaring afgegeven



Gommodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de
jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing)
slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Bij het opstellen van de tussentijdse rapportage wordt geen rekening gehouden met eventuele actieve
belasti nglatenties u it hoofde van compensabele vediezen.

Samenstellingsverklaring afgegeven -9-



Commodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI2Oí9

ACTIVA

VASTEACTIVA

í. Materiële vaste activa

Boelouaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Mutaties
Afschrijvingen

Boehuaarde per 3O juni 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 30 juni 2019

Af sc h rijv i n g s p e r c e nt ag e s

lnventaris

2. Financiële vaste activa

Stand per í januari 2019
Mutatie

Stand per 30 juni 2019

lnventaris

€

80.663
-62.682

17.981

-2.864

80.663
-65.546

15.117

Vordering
op aandeel-

houders

200.000

200.000

%

20

€

Samenstellingsverklari ng afgegeven -10-



Gommodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

30-6-2019 31-12-2018

€

Vordering op aandeelhouders

Lening MomiB.V. 200.000 200.000

Over deze vordering wordt 4% rente op jaarbasis berekend. De heer W.P. Middelkoop staat garant voor deze
lening.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Vorderingen op aandeelhouders

Vordering op Momi B.V. 2.267 12.837

Over deze vorderingen werd in 2019 3o/o rente berekend (2018: idem). Er zijn geen zekerheden gesteld.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 16.232 17.168

€

Overige vorderingen

Te vorderen rente lening Momi B.V
Te ontvangen management fee

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten/vooruitontvangen factu ren
Waarborgsommen
Overige vorderingen

4. Effecten

Commodity Discovery Fund

4.000
166.764 164.133

170.764 164.133

46.402
378

18.150

34.137
378

64.930 34.515

28.598 31.377

Samenstellingsverklaring afgegeven -11-



Commodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

5. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.
ABN AMRO Bank N.V., spaanekening

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

30-6-2019 31-12-2018

€ €

26.741
200.149

171.684
100.128

226.890 271.8'12

Samenstellingsverklaring afgegeven -12-



Commodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

PASSIVA

6. EIGEN VERMOGEN

Geplaatst kapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 18.000 gewone aandelen nominaal € 1,00

30-6-2019 31-12-2018

€ €

18.000 18.000

1-1-2019 t
30-6-2019

1-1-20181
31-12-2018

€ €

87.000 87.000

Agio

Stand per 1 januari

Stand per30juni 2019 I 31 december2OlS

Dit betreft het bedrag dat boven de nominale waarde is gestort op de aandelen bij de
oprichting van de vennootschap.

Wettelijke reserves

Reserye leningen ter financiering van de inkoop van eigen
aandelen

Stand per 1 januari

Stand per 30 juni 2019 I 31 december 2018

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Betaalbaar gesteld dividend

Stand per30juni 2019 I 31 december2OlS

87.000 87.000

200.000 200.000

200.000 200.000

387.313
-48.491

519.840
-32.527

-100.000

338.822 387.313

Samenstellingsverklaring afgegeven -13-



Gommodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

7. KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale vezekeringen

Loonheffing

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld
Accountants- en advieskosten
Nettoloon
Nog te betalen bonus personeel
Nog te betalen kosten

30-6-2019 31-12-20't8

€

45.068 14.914

€

2.280
10.503

20

23.105

15.960
10.256

7.700
8.679

35.908 42.595

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

H u uruerpl ichti ngen on roerend e zake n

Door vennootschap is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met 31 juli2O22 terzake van
huur van een bedrijfsruimte (€ 48.437 per jaar).

Samenstellingsverklaring afgegeven -14-



Gommodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

5 TOELICHTING OP DE WINST.EN.VERLIESREKENING OVER í JANUARI 20í9 T/M 30 JUNI 20í9

1-1-2019 t
30-6-2019

1-1-2018 t
31-12-2018

€

197.611
20.209
15.626

€

365.739
36.301
30.345

8. Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Overige personeelskosten

Overige perso neelskoste n

lnhuur derden
Reiskostenvergoed ingen
Onkostenvergoeding autokosten
Overige personeelskosten

Afsch rijvi nge n m ate riêle vaste activa

lnventaris

1 0. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

233.446 432.385

3.179
11.037
1.410

2.141
4.668

21.832
1.704

15.626 30.345

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 was gemiddeld 5 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband
(2018:4).

1-1-2019 I 1-1-2018 t
30-6-2019 31-12-2018

Onderverdeeld naar:

Directie
Direct uitvoerend

9. Afschrijvingen

2
2

2
3

45

1-1-2019 t
30-6-2019

1-1-2018 t
31-12-2018

€ €

2.864 5.626

2.864 5.626

34.159
24.826
69.763
41.829

65.387
59.188
93.335

104.218

Samenstelli ngsverklari ng afgegeven -15-

170.577 322.128



Commodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

1-1-20191
30-6-2019

1-1-2018 t
31-12-2018

€ €

Huisvesfingskosten

Huur pand en vergaderruimte
Energiekosten
Onderhoud onroerende zaak
Onroerendezaakbelasti ng
Schoonmaakkosten
Bewakingskosten
Kleine aanschaffingen

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden
Telefoon
Porti
Automatiserin gskosten
Website
Overige kantoorkosten

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten
Representatiekosten
Sponsoring
Reis- en verblijfkosten
Verteerkosten
Presentaties en jaarvergaderin gen
Webinar

Algemene kosten

Accountantskosten
Advieskosten
Notariskosten
Contributies en abonnementen
Drukwerk

24.219
1.878
3.255

512
2.841

175
1.279

47.617
4.833
6.392

671
4.399

915
560

34.159 65.387

677
5.844

827
16.962

516

2.764
15.238

1.267
27.885
10.442

1.592

24.826 59.188

1.388
4.456

250
30.285

3.199
13.245
16.940

54.858
6.390

13.521
9.680

3.853
5.033

69.763 93.335

12.538
9.897

16.323
3.071

18.916
34.158
2.834

43.699
4.61'l

41.829 104.218

Samenstellingsverklari ng afgegeven -16-



Commodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

1-1-2019 t
30-6-2019

1-1-2018 t
31-12-2018

€

4.000

-779
-325

€

12.627

-15.240
-798

í 1. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en
van effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Re nte b ate n en soortgelijke o pbre ngste n

Rente lening MomiB.V.
Rente rc Momi B.V.
Overige rentebaten

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en
van effecten

Koersresultaten effecten

Rentel asten en soortgelijke kosten

Bankrente en kosten

12. Belastingen

Ven nootschapsbelasti ng

2.896 -3.411

0004. 8.000
996

3.631

4.000 12.627

-779 -15.240

-325 -798

7.169

Samenstellingsverklari ng afgegeven -17 -



Gommodity Discovery Management B.V. te Aerdenhout

6 OVERIGE TOELICHTING

Statutaire regeling winstbestemming

Volgens artikel 18 van de statuten staat de winst ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering.

Ondertekening van de jaarrekening

Aerdenhout, 18 juli 2019

De heer W.P. Middelkoop De heer T.R. van der Hout

Samenstelli ngsverklari ng afgegeven -18-


