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De Chocoladefabriek B.V.
Ter attentie van de heer J.H.C. Neef
Van Leeuwenhoekstraat 8A
1704 RC  Heerhugowaard

Doetinchem, 14 juni 2022

Geachte heer,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van De Chocoladefabriek B.V.
te Heerhugowaard.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van De Chocoladefabriek B.V. te Heerhugowaard is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en
de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In 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 jaarrekening
in overeenstemming met Titel 9 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 jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis
van De Chocoladefabriek B.V.

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 jaarrekening mogen er dan ook van 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.

Het Coronavirus heeft ook invloed op De Chocoladefabriek B.V.. In de toelichting op de jaarrekening
heeft u toegelicht wat de impact van het virus op De Chocoladefabriek B.V. reeds is geweest en met
wat voor impact u nog rekening houdt. Ook heeft u toegelicht welke maatregelen u al genomen heeft
en welke maatregelen u nog overweegt te nemen, waarbij ook is aangegeven van welke door de
regering beschikbaar gestelde faciliteiten u gebruik verwacht te maken. Uit de toelichting blijkt ook
dat er nog steeds grote onzekerheden blijven bestaan. U geeft daarbij aan dat er sprake is van een
ernstige onzekerheid met betrekking tot de continuïteit van de onderneming. Wij zijn het met u eens
dat de jaarrekening in deze situatie op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel opgemaakt
kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling. Dat neemt niet weg dat er onzekerheden
blijven bestaan.
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1.2 ALGEMEEN

Oprichting vennootschap

De Chocoladefabriek B.V. is opgericht op 3 februari 1972 en is statutair gevestigd in Heerhugowaard.

Structuur van de onderneming

De aandelen van De Chocoladefabriek B.V. zijn volledig in het bezit van Dutch Chocolate Group B.V.,
welke vennootschap tevens het bestuur voert.
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1.3 RESULTATEN 

Vergelijkend overzicht van de resultaten

2021 2020 Mutatie

€ % € % € %

Netto-omzet 5.849.989 100,0 5.342.462 100,0 507.527 9,5

Inkoopwaarde van de omzet -3.131.784 -53,5 -2.914.982 -54,6 -216.802 -7,4

Brutowinst 2.718.205 46,5 2.427.480 45,4 290.725 12,0

Overige bedrijfsopbrengsten 33.500 0,6 34.400 0,6 -900 -2,6

Brutomarge 2.751.705 47,1 2.461.880 46,0 289.825 11,8

Lonen 871.432 14,9 681.073 12,7 190.359 27,9
Sociale lasten en pensioen-
lasten 311.754 5,3 265.743 5,0 46.011 17,3
Afschrijvingen op
immateriële, materiële vaste
activa en vastgoedbelegging-
en 234.660 4,0 268.945 5,0 -34.285 -12,7

Overige bedrijfskosten 1.094.506 18,6 942.183 17,7 152.323 16,2

Som der bedrijfslasten 2.512.352 42,8 2.157.944 40,4 354.408 16,4

Bedrijfsresultaat 239.353 4,3 303.936 5,6 -64.583 -21,2

Financiële baten en lasten -44.498 -0,8 -76.978 -1,4 32.480 42,2

Resultaat voor
belastingen 194.855 3,5 226.958 4,2 -32.103 -14,1

Vennootschapsbelasting -31.246 -0,5 -39.583 -0,7 8.337 21,1

Netto resultaat na
belastingen 163.609 3,0 187.375 3,5 -23.766 -12,7
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Resultaatanalyse

2021

€ €

Resultaatverhogend

Hogere brutowinst 290.725
Lagere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vast-
goedbeleggingen 34.285
Hogere financiële baten en lasten 32.480
Lagere vennootschapsbelasting 8.337

365.827

Resultaatverlagend

Lagere overige bedrijfsopbrengsten 900
Hogere lonen 190.359
Hogere sociale lasten en pensioenlasten 46.011
Hogere overige bedrijfskosten 152.323

389.593

Verslechtering netto resultaat 23.766

Samenstellingsverklaring afgegeven 5



De Chocoladefabriek B.V.,
Heerhugowaard

1.4 FINANCIËLE POSITIE

De balansen over 2021 en 2020 kunnen als volgt worden samengevat:

Financiële structuur

31-12-2021 31-12-2020

€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 534.441 9,4 592.286 12,9
Financiële vaste activa 400.000 7,0 400.000 8,7
Voorraden 692.531 12,2 501.117 10,9
Vorderingen 3.995.747 70,3 3.082.196 67,3
Liquide middelen 62.585 1,1 8.047 0,2

5.685.304 100,0 4.583.646 100,0

Passiva

Eigen vermogen 2.060.977 36,3 1.897.368 41,4
Langlopende schulden 932.112 16,4 1.660.185 36,2
Kortlopende schulden 2.692.215 47,3 1.026.093 22,4

5.685.304 100,0 4.583.646 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 3.995.747 3.082.196
Liquide middelen 62.585 8.047

4.058.332 3.090.243

Kortlopende schulden -2.692.215 -1.026.093

Liquiditeitssaldo
1.366.117 2.064.150

Voorraden 692.531 501.117

Werkkapitaal
2.058.648 2.565.267

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 534.441 592.286
Financiële vaste activa 400.000 400.000

934.441 992.286

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 2.993.089 3.557.553

Financiering

Eigen vermogen 2.060.977 1.897.368
Langlopende schulden 932.112 1.660.185

2.993.089 3.557.553
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1.5 FISCALE POSITIE

Fiscale eenheid

De Chocoladefabriek B.V. is met de volgende vennootschappen opgenomen in de fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting:
- Dutch Chocolate Group B.V. 

Aangezien de vennootschap deel uitmaakt van de fiscale eenheid met Dutch Chocolate Group B.V. is
zij niet zelfstandig belastingplichtig. De vennootschapsbelasting wordt berekend alsof de
vennootschap zelfstandig belastingplichtig zou zijn en de belastingschuld wordt in rekening-courant
met Dutch Chocolate Group B.V. verrekend. Voor de berekening van de door de fiscale eenheid
verschuldigde vennootschapsbelasting wordt verwezen naar ons rapport met betrekking tot de
jaarrekening van Dutch Chocolate Group B.V.

Berekening belastbaar bedrag

2021

€

Resultaat voor belastingen 194.855

Niet aftrekbare bedragen

Van aftrek uitgesloten boeten 9.450
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen 4.009

Belastbaar bedrag 208.314

Berekening vennootschapsbelasting

2021

€

15,00% van € 208.310 31.246

De verschuldigde vennootschapsbelasting is verrekend in de rekening-courant met de
moedermaatschappij.
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Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid u nadere
toelichtingen te verstrekken.

Met vriendelijke groet,

ETL Dales Accountants en Adviseurs

Drs. P.J.M. Weustink RA
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2. Jaarrekening
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

ACTIVA

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 9.568 9

Machines en installaties 494.380 556.510

Inventarissen 28.693 33.967
Vervoermiddelen 1.800 1.800

534.441 592.286

Financiële vaste activa 2 400.000 400.000

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 3 692.531 501.117

Vorderingen
Handelsdebiteuren 4 893.910 307.852

Overige rekening-courant 5 3.065.372 2.740.100
Overige vorderingen en overlopende
activa

6 
36.465 34.244

3.995.747 3.082.196

Liquide middelen 7 62.585 8.047

5.685.304 4.583.646
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PASSIVA

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

EIGEN VERMOGEN
Gestort en opgevraagd aandelenkapi-
taal 15.882 15.882
Overige reserve 8 2.045.095 1.881.486

2.060.977 1.897.368

LANGLOPENDE SCHULDEN 9 932.112 1.660.185

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan banken 10 311.863 382.027
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

11 
1.208.693 413.309

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

12 
906.818 33.232

Schulden ter zake van pensioenen 13 316 -
Overige schulden en overlopende
passiva

14 
264.525 197.525

2.692.215 1.026.093

5.685.304 4.583.646
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2.2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 

2021 2020

€ € € €

Netto-omzet 15 5.849.989 5.342.462
Inkoopwaarde van de omzet 16 -3.131.784 -2.914.982

Brutowinst 2.718.205 2.427.480

Overige bedrijfsopbrengsten 17 33.500 34.400

Brutomarge 2.751.705 2.461.880

Lonen 18 871.432 681.073

Sociale lasten en pensioenlasten 19 311.754 265.743
Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen 234.660 268.945
Overige bedrijfskosten 20 1.094.506 942.183

Som der bedrijfslasten 2.512.352 2.157.944

Bedrijfsresultaat 239.353 303.936

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

21 
130.588 120.758

Rentelasten en soortgelijke kosten 22 -175.086 -197.736

Financiële baten en lasten -44.498 -76.978

Resultaat voor belastingen 194.855 226.958

Vennootschapsbelasting 23 -31.246 -39.583

Netto resultaat na belastingen 163.609 187.375
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

De Chocoladefabriek B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Van Leeuwenhoekstraat 8A, 1704 RC te
Heerhugowaard en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 37032938.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van De Chocoladefabriek B.V. bestaan voornamelijk uit de fabricage van chocolade en
suikerwerkproducten in de ruimste zin des woords.

In januari 2020 is de naam Rijkenberg Chocolade- en Suikerwerken B.V. gewijzigd in De
Chocoladefabriek B.V.

Informatieverschaffing over continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de onderneming. Gezien de financiële positie van de onderneming
en meer in het bijzonder die van haar moedermaatschappij, is uitdrukkelijk opgenomen dat haar
voortbestaan onzeker is. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening wordt echter niet
onmogelijk geacht.

In 2021 heeft het bestuur afspraken gemaakt met de bankier en de andere schuldeisers met
betrekking tot een tijdelijke verhoging van de kredietfaciliteit c.q. de aflossingsverplichtingen. Tevens
wordt er nog scherper, door de bestuurders, gekeken naar de mogelijkheid om kosten te
besparingen en dit in combinatie met de mogelijkheid om de bruto-marges op de verschillende
producten te verbeteren. Op basis van de hiervoor geschetste ontwikkelingen achten wij de
continuïteit gewaarborgd. 

Wel heeft de vennootschap in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het Corona-virus.
Dit heeft, begin 2020, voor de rechtspersoon geresulteerd in een aanzienlijke omzetdaling. Hierdoor
bestaat er een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen
bestaan over de continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van de vennootschap. De
ondernemingsleiding heeft deze situatie onderkend en heeft maatregelen genomen om de situatie
het hoofd te bieden. Zo heeft de onderneming gebruik gemaakt van de faciliteiten van de NOW-
regeling alsmede zijn er met de bankier, de belastingdienst en overige schuldeisers afspraken
gemaakt t.a.v. verschuldigde betalingen. Deze maatregelen zijn voor het bestuur reden om te
vertrouwen op een duurzame voortzetting van de ondernemingsactiviteiten. De in de onderhavige
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd
op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap. 

Uitdrukkelijk willen wij nog vermelden dat er op moment van verschijnen van de jaarrekening geen
zekerheid is t.a.v. de schulden m.b.t. de aflossing. 
Wel is er nu besloten om het eigen vermogen te gaan versterkten middels uitgifte van cumulatief
preferente aandelen via de beurs NPEX. Deze gelden zullen worden aangewend om de uitstaande
leningen van Croxen en van den Elst af te lossen, en voor de beoogde investering in nieuwe
productie- en inpakapparatuur en werkkapitaal.
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Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

De Chocoladefabriek B.V. behoort tot een groep. Aan het hoofd van deze groep staat Bonifacio
Beheer B.V. te Arnhem.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van De Chocoladefabriek B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362
lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en
bepaling van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de
belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het
Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen
voor kleine rechtspersonen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Financiële leases

De vennootschap heeft een aantal leasecontracten; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de
voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de
balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante
waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze
verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de
rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden.

De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-ver-
liesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De
relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd
van het contract.
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Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of voortbrengingskosten
plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met
de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een
wettelijk maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op
basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet
afgeschreven. Afschrijving op gebouwen vindt plaats tot de bodemwaarde, zijnde 100% van de WOZ
waarde.

Financiële vaste activa

Deelnemingen worden als kapitaalbelang gewaardeerd volgens de toegepaste fiscale
waarderingsgrondslag. Indien de deelneming behoort tot de fiscale eenheid van de kleine
rechtspersoon, wordt de deelneming gewaardeerd tegen het netto-bedrag van de activa en
verplichtingen van de deelneming gewaardeerd tegen de fiscale waarderingsgrondslagen. Indien het
netto-bedrag van de activa en verplichtingen negatief is, wordt op grond van de doelstelling om aan
te sluiten op de fiscale waardering, dit bedrag als passiefpost opgenomen, ongeacht het bestaan van
een verplichting tot aanzuivering van dit tekort.

Indien de deelneming niet behoort tot de fiscale eenheid is de waarderingsgrondslag voor de
jaarrekening ook gelijk aan de waarderingsgrondslag zoals toegepast in de fiscale aangifte.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (alle kosten die samenhangen met de
verkrijging of vervaardiging) en gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun
huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en
toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de
kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare
verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de
incourantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele
verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de
vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij
dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke
en van over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen
wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de
toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder
de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Belastingen over de winst of het verlies

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VASTE ACTIVA

1  Materiële vaste activa

Bedrijfsge-
bouwen en -

terreinen

Machines en
installaties

Inventa-
rissen

Vervoer-
middelen

Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2021

Aanschafwaarde 164.167 2.643.126 260.615 89.966 3.157.874
Cumulatieve afschrijvingen -164.158 -2.086.616 -226.648 -88.166 -2.565.588

Boekwaarde per 1 januari 2021 9 556.510 33.967 1.800 592.286

Mutaties 

Investeringen 10.288 157.064 9.463 - 176.815
Afschrijvingen -729 -219.194 -14.737 - -234.660

Saldo mutaties 9.559 -62.130 -5.274 - -57.845

Stand per 31 december 2021

Aanschafwaarde 174.455 2.800.193 270.078 89.966 3.334.692
Cumulatieve afschrijvingen -164.887 -2.305.813 -241.385 -88.166 -2.800.251

Boekwaarde per
31 december 2021 9.568 494.380 28.693 1.800 534.441

In de post Machines en installaties zijn activa opgenomen (ultimo 2020  met een boekwaarde van €
312.097) welke middels financiële lease-overeenkomsten zijn gefinancierd. 

Materiële vaste activa: Economische levensduur

Bedrijfsge-
bouwen en -

terreinen

Machines en
installaties

Materiële
vaste activa

Afschrijvingspercentage 3,00 20,00 20,00
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

2  Financiële vaste activa

Vorderingen op groepsmaatschappijen 400.000 400.000

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Vordering op Dutch Chocolate Group B.V. 400.000 400.000

Over deze vordering wordt 4% rente berekend. Inzake aflossingen en zekerheden is niets nader
geregeld.

VLOTTENDE ACTIVA

3  Voorraden

Gereed product en handelsgoederen 692.531 501.117

Vorderingen

4  Handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 2.875.784 2.265.169
ABC (voorschotten) -1.957.719 -1.957.317
Dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren -24.155 -

893.910 307.852

5  Overige rekening-courant

RC Dutch Chocolate Group BV 3.065.372 2.740.100

6  Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 26.442 2.314
Verzekeringen 10.023 3.401
Huisvestingskosten - 28.529

36.465 34.244
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31-12-2021 31-12-2020

€ €

7  Liquide middelen

Kas 51 120
Rabobank 17.24.59.184 610 131
Rabobank 32.69.06.185 61.924 -
Lage Landen - 7.796

62.585 8.047

Op balansdatum heeft de vennootschap de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant
bij de Rabobank tot een bedrag van € 500.000.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2021
aanwezige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Samenstellingsverklaring afgegeven 20



De Chocoladefabriek B.V.,
Heerhugowaard

EIGEN VERMOGEN

Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 60 gewone aandelen van nominaal € 226,89 en 10 preferente aandelen
van nominaal € 226,89.

2021 2020

€ €
8  Overige reserve

Stand per 1 januari 1.881.486 1.694.111
Uit resultaatverdeling 163.609 187.375

Stand per 31 december 2.045.095 1.881.486

Informatieverschaffing over overige reserves

De ingehouden winst over 2021 ad € 163.609 wordt toegevoegd aan de overige reserves.

31-12-2021 31-12-2020

€ €

9  Langlopende schulden

Schulden aan banken 107.112 206.677
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen - 603.508
Overige schulden 825.000 850.000

932.112 1.660.185

Schulden aan banken

Leaseverplichtingen 107.112 206.677

Leaseverplichtingen

Financial lease Koudwater-installatie - 4.691
Financial lease Minitempereer machine 21.354 33.985
Financial lease Roby 1000 36.138 57.513
Financial lease Sierlijn 49.620 110.488

107.112 206.677
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2021 2020

€ €
Financial lease Koudwater-installatie

Stand per 1 januari

Hoofdsom 27.129 27.129
Cumulatieve aflossing -16.257 -10.474

Saldo per 1 januari 10.872 16.655

Mutaties

Aflossing -6.181 -5.783

Stand per 31 december

Hoofdsom 27.129 27.129
Cumulatieve aflossing -22.438 -16.257
Kortlopend deel -4.691 -6.181

Saldo per 31 december - 4.691

Deze financiering ad € 27.129 is verstrekt ter financiering van een koudwater-installatie. Aflossing
vindt plaats over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 6,67%. De maandelijkse
wordt er € 560,00 betaald inzake rente en aflossing. Het aantal resterende maandtermijnen
bedraagt 9. Van het restant van de financiering per 31 december 2021 heeft een bedrag van nihil
een looptijd langer dan vijf jaar.

Financial lease Minitempereer machine

Stand per 1 januari

Hoofdsom 65.000 65.000
Cumulatieve aflossing -18.384 -6.475

Saldo per 1 januari 46.616 58.525

Mutaties

Aflossing -12.631 -11.909

Stand per 31 december

Hoofdsom 65.000 65.000
Cumulatieve aflossing -31.015 -18.384
Kortlopend deel -12.631 -12.631

Saldo per 31 december 21.354 33.985

Deze financiering ad € 65.000 is verstrekt ter financiering van een minitempereer machine. Aflossing
vindt plaats over een periode van 60 maandelijkse termijnen. Het rentepercentage bedraagt 5,9%.
De maandelijkse termijnen bedragen € 1.253,61. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt
29. Van het restant van de financiering per 31 december 2021 heeft een bedrag van nihil een
looptijd langer dan vijf jaar.
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2021 2020

€ €
Financial lease Roby 1000

Stand per 1 januari

Hoofdsom 110.000 110.000
Cumulatieve aflossing -31.112 -10.958

Saldo per 1 januari 78.888 99.042

Mutaties

Aflossing -21.375 -20.154

Stand per 31 december

Hoofdsom 110.000 110.000
Cumulatieve aflossing -52.487 -31.112
Kortlopend deel -21.375 -21.375

Saldo per 31 december 36.138 57.513

Deze financiering ad € 110.000 is verstrekt ter financiering van een Roby 1000. Aflossing vindt
plaats over een periode van 60 termijnen. Het rentepercentage bedraagt 5,9%. De
maandelijksetermijnen bedragen € 2.121,50. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 29.
Van het restant van de financiering per 31 december 2021 heeft een bedrag van nihil een looptijd
langer dan vijf jaar.

Financial lease Sierlijn

Stand per 1 januari

Hoofdsom 300.000 300.000
Cumulatieve aflossing -128.644 -71.308

Saldo per 1 januari 171.356 228.692

Mutaties

Aflossing -60.868 -57.336

Stand per 31 december

Hoofdsom 300.000 300.000
Cumulatieve aflossing -189.512 -128.644
Kortlopend deel -60.868 -60.868

Saldo per 31 december 49.620 110.488

Deze financiering ad € 300.000 is verstrekt ter financiering van de Sierlijn. Aflossing vindt plaats
over een periode van 60 maanden. Het rentepercentage bedraagt 6%. De maandelijkse termijnen
bedragen € 5.790. Gelijk met de laatste termijn dient er € 600 betaald te worden. Het aantal
resterende maandtermijnen bedraagt 32. Van het restant van de financiering per 31 december 2021
heeft een bedrag van nihil een looptijd langer dan vijf jaar.
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31-12-2021 31-12-2020

€ €
Overige schulden

Lening Croxen Investments Ltd 485.000 500.000
Lening E. v.d. Elst Beheer B.V. 340.000 350.000

825.000 850.000

Over de lening Croxen Investments Ltd wordt een rente berekend van 6%. De lening dient in drie
jaar te worden afgelost (uiterlijk op 8 juni 2020). Bij het uitbrengen van dit pre-concept is nog niet
bekend welk standpunt Croxen Investments Ltd heeft ingenomen t.a.v. de aflossing c.q. eventuele
voortzetting van de ter beschikkingstelling van de geldlening.

Over de lening E. v.d. Elst Beheer B.V. wordt 7% rente vergoed. Inzake zekerheden is niets nader
geregeld. Bij het uitbrengen van dit pre-concept is nog niet bekend welk standpunt E. v.d. Elst
Beheer B.V. heeft ingenomen t.a.v. de aflossing c.q. eventuele voortzetting van de ter
bischikkingstelling van de geldlening.

2021 2020

€ €
Lening Croxen Investments Ltd

Stand per 1 januari

Hoofdsom 500.000 500.000

Saldo per 1 januari 500.000 500.000

Mutaties

Aflossing -15.000 -

Stand per 31 december

Hoofdsom 500.000 500.000
Cumulatieve aflossing -15.000 -

Saldo per 31 december 485.000 500.000
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2021 2020

€ €
Lening E. v.d. Elst Beheer B.V.

Stand per 1 januari

Hoofdsom 350.000 350.000

Saldo per 1 januari 350.000 350.000

Mutaties

Aflossing -10.000 -

Stand per 31 december

Hoofdsom 350.000 350.000
Cumulatieve aflossing -10.000 -

Saldo per 31 december 340.000 350.000
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KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €
10  Schulden aan banken

Rabobank 15.23.34.912 212.298 280.972
Aflossingsverplichtingen financial lease 99.565 101.055

311.863 382.027

Op balansdatum heeft de vennootschap de beschikking over een kredietfaciliteit in rekening-courant
bij de Rabobank tot een bedrag van € 500.000.

Aan de Rabobank zijn de volgende zekerheden verstrekt:

- 1e pandrecht op alle huidige en toekomstige (certificaten van) aandelen op naam van De Choco-
ladefabriek B.V.;
- 2e pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten / vorderingen uit hoofde van het bedrijf of
beroep van de debiteur alsmede verzekeringspenningen uit hoofde hiervan welke zijn voorbelast
met een 1e pandrecht ten behoeve van ABC;
- 2e pandrecht op alle rechten en vorderingen die voortvloeien uit de kredietverzekeringspolis welke
zijn voorbelast met een 1e pandrecht ten behoeve van ABC;
- 1e pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris en voorraden van De Chocoladefabriek B.V. 
en Dutch Chocolate Group B.V.;
- 1e pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten / vorderingen voortvloeiend uit de
overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer H.K.J. Bijma.

11  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 1.930.791 413.309
Kruisposten belastingen -722.098 -

1.208.693 413.309

12  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 351.434 -
Loonheffing 509.611 -
Pensioenen 45.773 33.232

906.818 33.232

13  Schulden ter zake van pensioenen

Overige schulden ter zake van pensioenen 316 -
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31-12-2021 31-12-2020

€ €
14  Overige schulden en overlopende passiva

Nettolonen 24.947 10.108
Accountantskosten 2.000 2.000
Bonussen verkoop 58.853 57.276
Vakantiegeld inclusief sociale lasten 46.290 47.829
Vakantiedagen inclusief sociale lasten 95.921 77.211
Overlopende passiva 36.514 3.101

264.525 197.525
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Ten behoeve van de Rabobank zijn de volgende borgtochten en achterstellingen verstrekt:

- De heer J.H.C. Neef     (€  85.000);
- De heer J.H.C. Neef     (€  10.000)
- Ten name van de staat der Nederlanden in het kader van het Kaderbesluit EZ  subsidies.

Dutch Chocolate Group B.V. heeft zich hoofdelijk medeschuldig verbonden voor € 500.000.

Verder zijn de volgende voorwaarden overeengekomen:
- Negative pledge, pari passu.
- No change of ownership / management clause.

De huurverplichting met betrekking tot de onroerende zaak (kantoorruimte, bedrijfsruimte en
koelopslag) is aangegaan voor een periode van 10 jaar vanaf 1 oktober 2012. De overeenkomst
eindigt derhalve op 1 oktober 2022. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt vanaf 2020 circa €
198.000  per jaar.

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

De vennootschap maakt, vanaf 1 januari 2013, deel uit van de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting; op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de
belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.
De vennootschap maakt, vanaf 1 juli 2016, deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting;
op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale
eenheid als geheel.
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2.5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021 2020

€ €

15  Netto-omzet

Omzet 6.006.651 5.505.274
Kortingen en bonussen -156.662 -162.812

5.849.989 5.342.462

16  Inkoopwaarde omzet

Grondstoffen 2.448.018 2.297.239
Transportkosten 113.303 86.583
Verpakkingskosten 587.111 531.160

3.148.432 2.914.982
Kortingen en bonussen -16.648 -

3.131.784 2.914.982

17  Overige bedrijfsopbrengsten

Huurontvangsten 33.500 34.400

18  Lonen

Brutosalarissen 1.030.950 897.631
Mutatie vakantiegeld en -dagen inclusief sociale lasten 17.170 5.833
NOW-regeling -98.553 -207.756

949.567 695.708
Ontvangen ziekengelduitkeringen -78.135 -14.635

871.432 681.073

19  Sociale lasten en pensioenlasten

Premies werknemersverzekeringen en bijdragen ZVW 190.510 164.201
Pensioenlasten 121.244 101.542

311.754 265.743
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2021 2020

€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 729 2.538
Afschrijvingskosten machines 219.194 250.659
Inventarissen 14.737 15.629
Vervoermiddelen - 119

234.660 268.945

20  Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 334.210 306.933
Huisvestingskosten 359.748 323.939
Exploitatie- en machinekosten 118.529 88.469
Verkoopkosten 29.378 66.836
Autokosten 65.698 43.004
Algemene kosten 186.943 113.002

1.094.506 942.183

Overige personeelskosten

Management fee 109.363 100.000
Arbodienst 18.962 8.914
Diensten door derden 181.442 172.223
Bedrijfskleding 6.224 4.655
Studie- en opleidingskosten 4.175 9.314
Kantinekosten 1.604 1.436
Reiskostenvergoeding woon-werk 13.929 11.797
Overige personeelskosten -1.489 2.559

334.210 310.898
Uitleen personeel - -3.965

334.210 306.933
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2021 2020

€ €

Huisvestingskosten

Betaalde huur 204.942 203.063
Gas, water en elektra 82.386 57.520
Schoonmaakkosten 25.507 19.929
Boete voor achtergehouden huur 23.397 -
Onderhoud gebouwen 9.747 16.756
Onroerende zaakbelasting 3.930 3.844
Alarm en beveiliging 1.938 1.214
Transport en verhuiskosten 687 -
Onderhoud terreinen 217 100
Privé-gebruik energie - 20.813
Overige huisvestingskosten 6.997 700

359.748 323.939

Exploitatie- en machinekosten

Kleine aanschaf inventaris 12.895 661
Reparatie en onderhoud machines 69.485 31.627
Huur machines 10.000 10.233
HACCP / BRC - kosten 26.149 45.948

118.529 88.469

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 15.601 23.930
Beurskosten 250 31.115
Representatiekosten 2.364 97
Reis- en verblijfkosten 11.163 10.702
Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren - 992

29.378 66.836

Autokosten

Brandstofkosten auto's 23.113 16.010
BTW op privé-gebruik auto's 6.475 -
Boetes en bekeuringen 9.450 284
Autokosten 26.660 26.710

65.698 43.004
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2021 2020

€ €

Algemene kosten

Assurantiepremie 47.738 47.512
Advieskosten 44.351 14.029
Accountantskosten 28.449 26.400
Overige algemene kosten 25.243 2.691
Kosten automatisering 23.284 17.934
Abonnementen en contributies 7.596 10.414
Drukwerk 4.980 1.430
Porti 2.644 -
Kantoorbenodigdheden 2.266 1.964
Telefoon- en faxkosten 377 3.627
Incassokosten 15 -12.999

186.943 113.002

21  Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente vorderingen groepsmaatschappijen 130.588 120.758

Rente vorderingen groepsmaatschappijen

Rente vordering op Dutch Chocolate Group B.V. 16.000 16.000
Rente rekening-courant Dutch Chocolate Group B.V. 114.588 104.758

130.588 120.758

22  Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 52.069 70.581
Overige rentelasten 123.017 127.155

175.086 197.736
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2021 2020

€ €

Betaalde bankrente

Rente financiering Rabobank - 325
Betaalde bankrente 34.270 -
Bank- en rentekosten 17.799 70.256

52.069 70.581

Overige rentelasten

Rente in leasetermijnen 15.647 23.023
Incassokosten factoring 62.058 58.847
Rente lening Croxen Investments Ltd 30.000 30.000
Rente lening E. v.d. Elst Beheer B.V. 15.312 15.285

123.017 127.155

23  Vennootschapsbelasting

Belastingen uit huidig boekjaar -31.246 -39.583

Heerhugowaard, 14 juni 2022

De Chocoladefabriek B.V.

Bonifacio Beheer B.V.
Namens deze,
J.H.C. Neef
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