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Ease2pay N.V. maakt halfjaarcijfers 2019 bekend 

 
In het eerste halfjaar van 2019 heeft Ease2pay een tank app voor de zakelijke markt ontwikkeld en getest. Deze 
tank app is een volwaardig alternatief voor de plastic tankpas. Voor het tanken met een tankpas is het nodig om 
veel informatie te onthouden tot bij de kassa: de kilometerstand van de auto, de pincode van de tankpas en het 
pompnummer. De tank app maakt het mogelijk om vanachter het stuur op je mobiel, de pomp te selecteren en 
je kilometerstand in te voeren. De betaling is daarmee geregeld. Onder andere leasemaatschappij ALD 
Automotive heeft deze tank app onder zakelijke en particuliere gebruikers getest en de resultaten waren 
positief. Het tankproces is makkelijker geworden dankzij de tank app. Naast tanken, kun je met dezelfde app 
ook op straat parkeren in 140 Nederlandse steden. Zo creëren we één app waarmee zakelijke rijders alle tank- 
& parkeertransacties op één verzamelfactuur ontvangen. 
 
Het gebruik van het Ease2pay betaalplatform in het eerste halfjaar van 2019 sterk gestegen in vergeleken met 
hetzelfde halfjaar in 2018. Per 30 juni hadden meer dan 38 duizend (2018: 13 duizend) mensen een account op 
het Ease2pay platform aangemaakt, waarbij het aan de elektronischgeldinstelling Ease2pay toevertrouwde 
vermogen op 30 juni € 116 duizend (2018: 45 duizend) was. 
 
De Directie en de Raad van Commissarissen van Ease2pay N.V. (“de Vennootschap”) hebben de halfjaarcijfers 
2019 van de Vennootschap vastgesteld respectievelijk goedgekeurd. Met dit persbericht wordt het tussentijds 
bericht over het eerste halfjaar 2019 gepubliceerd, dat de verkorte tussentijdse financiële informatie over het 
halfjaar geëindigd op 30 juni 2019 weergeeft. 
 
Het halfjaar bericht van Ease2pay N.V. over het eerste halfjaar 2019 is bijgevoegd. 
 
Einde persbericht. 

----------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie 

Over Ease2pay 

Ease2pay is een betaaldienst die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Zo is Ease2pay 
bijvoorbeeld de enige gratis parkeerapp, de gebruiker betaalt geen transactiekosten. Het transactieplatform 
maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en 
sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals. 

------------------------------------------ 

Rotterdam, Nederland, 9 september 2019 
Verdere informatie:  Ease2pay N.V., Jan Borghuis, Tel. 010 3074619 
Corporate website: www.ease2paynv.com  

Persbericht 

Te verspreiden op 9 september 2019 
Continental Time 18:00h. 
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Halfjaar bericht 2019 Ease2pay N.V.  

Halfjaarlijks bestuursverslag 2019 Ease2pay N.V.   

1. BELANGRIJKSTE FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET EERSTE HALFJAAR 2019 

De belangrijkste financiële resultaten die door Ease2pay N.V. zijn gerealiseerd in het eerste halfjaar 2019, en 
ook de financiële positie per 30 juni 2019, kunnen als volgt worden samengevat: 

● Ease2pay heeft met het platform in het eerste halfjaar een omzet gerealiseerd van EUR 91 duizend 
(2018: EUR 12 duizend). Het bedrijfsresultaat voor financieringslasten en afschrijving (EBITDA) over het 
eerste halfjaar van 2019 is uitgekomen op een verlies van EUR 429 duizend (2018: EUR 230 duizend). 
Hierin zijn opgenomen personeelsbeloningen (EUR 252 duizend), Bestuurdersvergoeding (EUR 22 
duizend), Raad van Commissarissen vergoeding (EUR 20 duizend), advies- en consultancy kosten (EUR 
58 duizend) en overige beheerskosten (EUR 34 duizend). De Vennootschap heeft gedurende het eerste 
halfjaar geen financieringslast gehad en er is voor EUR 92 duizend aan afschrijving geboekt.  

 
● Het nettoverlies over het eerste halfjaar is uitgekomen op EUR 521 duizend (2018: EUR 265 duizend). 

 
● Met de activering van EUR 25 duizend ontwikkeluitgaven door derden is per 30 juni het immateriële 

actief Ease2 platform geactiveerd voor EUR 1.637 duizend. Onder de vlottende activa zijn opgenomen 
debiteuren (EUR 35 duizend), te vorderen omzetbelasting (EUR 8 duizend), overige vorderingen en 
vooruitbetaalde kosten (EUR 50 duizend) en liquide middelen van EUR 332 duizend.  Van liquide 
middelen staan EUR 259 duizend niet ter vrije beschikking aan Ease2pay en hebben betrekking op 
bankrekeningen van Stichting Derdengelden Ease2pay.  
 

● Onder de kortlopende schulden zijn opgenomen de verplichting van de Stichting Derdengelden 
Ease2pay voor EUR 116 duizend aan toevertrouwde gelden derden en EUR 143 duizend aan 
verplichtingen die nog moeten worden uitbetaald aan de merchants. Het eigen vermogen bedraagt 
EUR 1.599 duizend per 30 juni 2019 en is ten opzichte van het eigen vermogen van EUR 2.120 duizend 
per 31 december 2018 per saldo gedaald met het nettoverlies van EUR 521 duizend over het eerste 
halfjaar 2019.  

 

2. STAND VAN ZAKEN LIQUIDE MIDDELEN OP 30 JUNI 2019 

De Vennootschap beschikt per 30 juni 2019 over EUR 73 duizend aan liquide middelen (EUR 399 duizend per 
31 december 2018). De vennootschap heeft daarnaast mogelijkheden tot het aantrekken van financiering via 
bankfinanciering, private equity markt of aandelenmarkt om komend jaar aan haar verplichtingen te voldoen. 

De aandeelhouder The Internet of Cars v.o.f. heeft Ease2pay N.V. met ingang van 30 juli 2019 een 
kredietfaciliteit verstrekt tot EUR 100 duizend tegen 5% rente per jaar over het opgenomen bedrag. Per 9 
september is EUR 53 duizend opgenomen. De directie voert gesprekken met banken voor een grotere 
kredietfaciliteit voor de verdere groei van de vennootschap.  
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3. ACCOUNTANTSCONTROLE  

De in dit halfjaarbericht en de bijlage opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd en/of beoordeeld 
door de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (‘PwC’).  

4. VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN VOOR 2019 

In 2018 heeft Ease2pay haar platform gebundeld met de verschillende MyOrder oplossingen. In 2019 ligt de 
nadruk op het verder optimaliseren van het platform en verdere dienstverlening en functionaliteiten uit te 
breiden. De snelheid en het succes waarmee Ease2pay haar platform en dienstverlening uitbreidt en de 
verkrijging en omvang van de bankfinanciering kunnen risico’s inhouden die belangrijk zijn in deze fase van de 
onderneming voor de resterende maanden in 2019. 

5. TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE INFORMATIE OVER HET EERSTE HALFJAAR 2019 

Voor een gedetailleerde behandeling van de cijfers over het eerste halfjaar 2019 wordt verwezen naar 
Tussentijdse geconsolideerde financiële informatie over het eerste halfjaar 2019. Tevens wordt naar de 
Tussentijdse geconsolideerde financiële informatie verwezen voor informatie over de belangrijkste transacties 
met verbonden partijen. 
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Tussentijdse geconsolideerde financiële verslaggeving over het eerste halfjaar 2019 

Geconsolideerde balans 
   (X EUR1.000) 

  TOELICHTING 30 JUNI 2019 31 DECEMBER 2018 

        

Activa       

Vaste activa       

Immateriële activa  1.637 1.703 

Materiële vaste activa  5 1 

Latente belastingvordering  0 0 

Totale vaste activa  1.642 1.704 

     

Vlottende activa    

Handelsdebiteuren en overige vorderingen  94 112 

Liquide middelen Stichting derdengelden 4 259  

Liquide middelen 4 73 807 

    

Totale vlottende activa  426 919 

     

Totaal activa  2.068 2.623 

       

Eigen vermogen      

Gestort en opgevraagd kapitaal  924 924 

Agio  3.093 3.093 

Overige reserves  (1.897) (1.022) 

Onverdeeld resultaat  (521) (875) 

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders  1.599 2.120 

     

Verplichtingen    

Kortlopende verplichtingen    

Handelscrediteuren en overige verplichtingen 5 469 503 

Totaal kortlopende schulden  469 503 

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen   2.068 2.623 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht van totaalresultaat 
  (X EUR1.000) 

  TOELICHTING  H 1 2019  H 1 2018 

    

Opbrengsten 6 91 12 

    

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten  (134) (107) 

Amortisatie immateriële activa  (92) (79) 

Personeelsbeloningen  (252) (11) 

Overige bedrijfskosten  (134) (124) 

Bedrijfskosten  (613) (309)) 

    

Bedrijfsresultaat  (521) (309) 

       

Rentelasten  0 (22) 

    

Resultaat voor belastingen  (521) (331) 

    

Belastingen  0 66 

    

Resultaat na belastingen (toe te rekenen aan de aandeelhouders)  (521) (265) 

    

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat    

Resultaat na belastingen (toe te rekenen aan de aandeelhouders)  (521) (265) 

Totaal posten die niet kunnen worden geclassificeerd naar de Winst- en 
verliesrekening 

  0 

Totaal posten die kunnen worden geclassificeerd naar de Winst- en verliesrekening   0 

Totaalresultaat (toe te rekenen aan de aandeelhouders)  (521) (265) 

    

(Verwaterd) Resultaat na belastingen (en totaal resultaat) per aandeel 7 (0,06) (0,03) 
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Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen 
     (X EUR 1.000) 

                                                                                                 

GESTORT EN 

OPGEVRAAGD 

KAPITAAL AGIO RESERVE 
OVERIGE 

RESERVES 
RESULTAAT 

BOEKJAAR TOTAAL  

       

Balans per 1 januari 2018  770 1.118 (749) (273) 866 

       

Resultaat na belastingen     (875) (875) 

Niet-gerealiseerde resultaten    0 0 0 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten    0 (875) (875) 

       

Transacties met aandeelhouders       

Emissie aandelen                                                                         154 1.975   2.129 

Totaal transacties met aandeelhouders  154 1.975   2.129 

       

Overige mutaties       

Resultaatbestemming 2017    (273) 273 0 

Totaal overige mutaties    (273) 273 0 

       

 Balans per 31 december 2018  924 3.093 (1.022) (875) 2.120 

       

Resultaat na belastingen       

Niet-gerealiseerde resultaten    0 (521) (521) 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten    0   

       

Overige mutaties       

Resultaatbestemming 2018    (875) 875 0 

Totaal overige mutaties    (875) 875 0 

       

 Balans per 30 juni 2019  924 3.093 (1.897) (521) 1.599 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht   
  (X EUR 1.000) 

  H1 2019 H 1 2018 

    

Kasstroom uit operationele activiteiten    

Resultaat na belastingen  (521) (265) 

Rentelasten  0 22 

Belastinglasten  0 (66) 

Amortisatie  92 79 

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen  18 (23) 

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden  (34) 241 

    
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  (445) (12) 

    

Betaalde rente  0 (3) 

Betaalde belastingen  0 0 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   (15) 

    
Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

Investeringen in immateriële activa  (25) (139) 

Acquisitie van MyOrder  0 (500) 

Materiële vaste activa  (5) 0 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  (30) (639) 

    
Kasstroom uit financieringsactiviteiten    

Opname overbruggingsfinanciering aandeelhouder  0 750 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   750 
    

Netto kasstroom  (475) 96 

Netto liquide middelen per 1 januari  580 379 

Liquide middelen Stichting Derdengelden Ease2pay per 1 januari  227 2 

Liquide middelen Stichting Derdengelden Ease2pay per 30 juni   (259)  
Netto liquide middelen per 30 juni  73 477 
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Toelichting op de financiële informatie halfjaar 2019 
 

1. ALGEMEEN 

Ease2pay N.V. (de “Vennootschap”) is een vennootschap statutair gevestigd aan de Marconistraat 16 te 
Rotterdam, met KvK nummer 16081306. De Vennootschap is een betaaldienst die betalen goedkoper wil 
maken voor consumenten en winkeliers. Zo is Ease2pay bijvoorbeeld de enige gratis parkeerapp, waarbij de 
gebruiker geen transactiekosten betaalt. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een 
pinterminal. Laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van 
kassa’s of pinterminals. 

De tussentijdse geconsolideerde financiële verslaggeving over het eerste halfjaar 2019 van Ease2pay N.V. 
omvat de Vennootschap en haar dochterondernemingen (tezamen te noemen de “Groep”). De tussentijdse 
geconsolideerde verslaggeving is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële 
verslaggeving” en bevat niet alle informatie die is vereist voor een volledige jaarrekening. De Tussentijdse 
financiële verslaggeving het eerste halfjaar 2019 dient in combinatie met de jaarrekening 2018 van Ease2pay 
N.V. te worden gelezen, die beschikbaar is op www.Ease2pay.eu. 

De tussentijdse geconsolideerde verslaggeving over het eerste halfjaar 2019 is door de Raad van Bestuur 
opgesteld en vrijgegeven voor publicatie op 9 september 2019.  Op de tussentijdse geconsolideerde 
verslaggeving over het eerste halfjaar 2019 zijn door de onafhankelijke accountant geen controle en/of 
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd.  

2. GEHANTEERDE GRONDSLAGEN BIJ DE OPSTELLING VAN DE TUSSENTIJDSE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE 

OVERZICHTEN 

De toegepaste grondslagen voor de waardering van activa en verplichtingen en resultaatbepaling zijn gelijk 
aan de waarderingsgrondslagen in de geconsolideerde jaarrekening 2018, met uitzondering van wijzigingen in 
IFRS-regelgeving, zoals hierna genoemd.  

Alle bedragen luiden in duizenden Euro’s (EUR duizend), tenzij anders vermeld. 

2.1. NIEUWE OF GEWIJZIGDE IFRS-STANDAARDEN EN -INTERPRETATIES IN 2019 

IFRS 16 'Leases' 

IFRS 16 is de nieuwe standaard voor de verslaggeving inzake leaseovereenkomsten en vervangt onder andere 
IAS 17 inzake ‘Leaseovereenkomsten’.  Onder IFRS 16 worden leaseovereenkomsten op de balans opgenomen 
en vergelijkbaar met financiële leaseovereenkomsten verantwoord. Een ‘recht van gebruik’ actief (‘right of use 
asset’) wordt opgenomen en gedurende looptijd van dit recht afgeschreven. Daartegenover wordt een 
leaseverplichting (‘lease liability’) opgenomen. Deze verplichting wordt opgerent op basis van de effectieve 
rentemethode en afgelost middels leasebetalingen.  

De Groep past IFRS 16 retrospectief toe met verwerking van eventuele cumulatieve initiële effecten op 
1 januari 2019 (de datum van initiële toepassing van IFRS 16). De Groep past de vrijstelling toe om de onder 
IAS 17 geïdentificeerde leases over te nemen en deze contracten niet opnieuw te beoordelen op de 
aanwezigheid van een lease voor IFRS 16. Op 1 januari 2019 hadden de leasecontracten van de Groep een 
resterende looptijd van minder dan twaalf maanden. De Groep past de vrijstelling voor contracten met een 
korte duur toe en hoeft deze contracten niet op te nemen. De kosten van contracten worden lineair 
opgenomen in de winst- en verliesrekening. De vrijstelling voor contracten met een korte duur is van 
toepassing voor contracten met een totale looptijd van twaalf maanden of minder. Deze vrijstelling is tevens 
van toepassing voor contracten met een looptijd van twaalf maanden of minder vanaf de invoeringsdatum van 
IFRS 16. 
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De invoering van IFRS 16 ‘Leases’ heeft geen invloed op het vermogen en resultaat van de Groep en leidt niet 
tot aanvullende toelichtingen door het beperkte aantal leasecontracten met uitsluitend een korter dan 1 jaar. 
Hierdoor zijn andere invoeringsvrijstellingen inzake IFRS 16 niet relevant voor de Groep. 

Andere wijzigingen in IFRS-standaarden en interpretaties in 2019 

De nieuwe interpretatie IFRIC 23 ‘Onzekerheid over fiscale behandelingen van inkomsten’ behandelt de 
verantwoording van belastingen wanneer de fiscale behandeling onzekerheden bevat die van invloed zijn op 
de toepassing van IAS 12 ‘Winstbelastingen’. Deze interpretatie heeft geen invloed op het vermogen en 
resultaat van de Groep. 

De beperkte aanpassingen van de IFRS standaarden inzake pensioenen, investeringen in geassocieerde 
deelnemingen en joint ventures, waardering van financiële instrumenten (IFRS 9) en de IFRS 
verbeteringscyclus 2015-2017 (met beperkte aanpassingen op het gebied van bedrijfscombinaties, 
samenwerkingsverbanden, belastingen en financieringskosten) hebben geen invloed op het vermogen en 
resultaat de Groep. 

3. SCHATTINGEN 

De opstelling van tussentijdse geconsolideerde financiële verslaggeving vereist oordeelsvorming door de 
directie. De directie maakt hiervoor schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 
toepassing van grondslagen voor financiële verslaggeving en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen en de omvang van baten en lasten. De werkelijke uitkomsten kunnen van deze schattingen 
afwijken. De gebruikte significante, door de directie gevormde oordelen voor de tussentijdse geconsolideerde 
financiële verslaggeving zijn gelijk aan de oordelen en bronnen die zijn toegepast bij het opstellen van de 
geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2018, tenzij ander wordt vermeld. 

4. LIQUIDE MIDDELEN  

De Vennootschap beschikt per 30 juni 2019 over EUR 73 duizend aan liquide middelen (EUR 399 duizend per 
31 december 2018).  De Groep ontvangt geen rentevergoeding over de liquide middelen. 

Bij de Stichting Derdengelden Ease2pay wordt EUR 259 duizend (31 december 2018: EUR 227 duizend, 30 juni 
2018: EUR 45 duizend) ter bewaring aangehouden en staat derhalve niet ter vrije beschikking van de Groep.  

5. HANDELSCREDITEUREN EN OVERIGE VERPLICHTINGEN 

De hierin opgenomen post Nog te betalen bedragen Stichting derdengelden Ease2pay bestaat uit EGI 
tegoeden voor EUR 116 (31 december 2018: EUR 97 duizend, 30 juni 2018: EUR 45 duizend) en voor EUR 143 
duizend aan af te dragen gelden aan merchants (31 december 2018: EUR 111 duizend, 30 juni 2018 EUR 105 
duizend). Voor EUR 63 duizend is een voorziening opgenomen voor de beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst. 

6. OPBRENGSTEN 

De activiteiten van de Groep betreffen het afhandelen van betalingstransacties voor haar klanten. De 
activiteiten bevinden zich in een scale up fase. De opbrengsten zijn te beperkt om nadere specificaties te 
verstrekken. 

De activiteiten van de Groep zijn niet onderhevig aan een seizoenspatroon. 

Het management stuurt de Groep als één segment aan aangezien de betaaldiensten voor parkeren en tanken 
die zijn gerelateerd het platform nauw verwant zijn. Het management beoordeelt de prestaties van de Groep 
tevens op basis van het platform. De segmentinformatie is gelijk aan de geconsolideerde cijfers die in deze 
jaarrekening zijn opgenomen in verband met de beperkte omvang van de operationele activiteiten. 



 

Ease2pay N.V. halfjaarbericht 2019 Pagina 10 van 10  
 

7. RESULTAAT PER AANDEEL 

Het resultaat per aandeel is bepaald op basis 9.239.998 geplaatste aandelen geplaatst (30 juni 2018: 
7.699.999). In het eerste halfjaar zijn er geen aandelen uitgegeven. 

 
8. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 

In het eerste halfjaar 2019 hebben geen significante of bijzondere transacties tussen verbonden partijen 
plaatsgevonden. 

9. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Aandeelhouder The Internet of Cars v.o.f. heeft Ease2pay N.V. met ingang van 30 juli 2019 een kredietfaciliteit 
verstrekt tot EUR 100 duizend tegen 5% rente per jaar over het opgenomen bedrag. Per 9 september is EUR 53 
duizend opgenomen.  

10. BESTUURDERSVERKLARING 

Naar de mening van de directie, bevat deze tussentijdse geconsolideerde financiële verslaggeving alle 
informatie die noodzakelijk is voor een getrouwe weergave van de activa, de passiva, de financiële positie en 
het resultaat van Ease2pay N.V. en geeft het halfjaarlijks bestuursverslag een getrouw overzicht van de 
informatie zoals vereist in artikel 5:25d leden 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht. 

 

Rotterdam, 9 september 2019 
 
Gijs J. van Lookeren Campagne 
Jan H.L. Borghuis 
De Raad van Bestuur van Ease2pay N.V. 
 
 


