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Dutch Chocolate Group B.V.
Ter attentie van de heer J.H.C. Neef
Van Leeuwenhoelstraat 8A
1704 RC  Heerhugowaard

Doetinchem 14 juni 2022

Geachte heer,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Dutch Chocolate Group
B.V. te Heerhugowaard.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Dutch Chocolate Group 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 Dutch Chocolate Group 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 Dutch Chocolate Group B.V.. In de toelichting op de
jaarrekening heeft u toegelicht wat de impact van het virus op Dutch Chocolate Group 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

Dutch Chocolate Group B.V. is opgericht op 3 september 2021 en is statutair gevestigd in
Heerhugowaard.

Structuur van de onderneming

De aandelen van Dutch Chocolate Group B.V. zijn in handen van Bonifacio Beheer B.V., welke
vennootschap tevens de directie voert.

Dutch Chocolate Group B.V. bezit alle aandelen in De Chocoladefabriek B.V.
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1.3 RESULTATEN 

Vergelijkend overzicht van de resultaten

2021 2020 Mutatie

€ % € % € %

Netto-omzet 109.363 100,0 100.000 100,0 9.363 9,4

Personeelskosten 109.363 100,0 100.000 100,0 9.363 9,4

Overige bedrijfskosten 50.273 46,0 4.195 4,2 46.078 1.098,4

Som der bedrijfslasten 159.636 146,0 104.195 104,2 55.441 53,2

Bedrijfsresultaat -50.273 -46,0 -4.195 -4,2 -46.078-1.098,4

Financiële baten en lasten -207.157 -189,4 -147.219 -147,2 -59.938 -40,7

Resultaat voor
belastingen -257.430 -235,4 -151.414 -151,4 -106.016 -70,0

Vennootschapsbelasting 39.166 35,8 27.222 27,2 11.944 43,9

-218.264 -199,6 -124.192 -124,2 -94.072 -75,7

Aandeel in resultaat van on-
dernemingen waarin wordt
deelgenomen 163.609 149,6 187.375 187,4 -23.766 -12,7

Resultaat na belastingen -54.655 -50,0 63.183 63,2 -117.838 -186,5
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Resultaatanalyse

2021

€ €

Resultaatverhogend

Hogere brutowinst 9.363
Lagere vennootschapsbelasting 11.944

21.307

Resultaatverlagend

Hogere personeelskosten 9.363
Hogere overige bedrijfskosten 46.078
Lagere financiële baten en lasten 59.938
Lager aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgeno-
men 23.766

139.145

Verslechtering netto resultaat 117.838
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1.4 FINANCIËLE POSITIE

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

Financiële structuur

31-12-2021 31-12-2020

€ % € %

Activa

Financiële vaste activa 2.060.977 94,1 1.897.368 96,0
Vorderingen 127.282 5,8 78.771 4,0
Liquide middelen 2.315 0,1 712 -

2.190.574 100,0 1.976.851 100,0

Passiva

Eigen vermogen -1.752.239 -80,0 -1.697.584 -85,9
Langlopende schulden 870.000 39,7 870.000 44,0
Kortlopende schulden 3.072.813 140,3 2.804.435 141,9

2.190.574 100,0 1.976.851 100,0
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Analyse van de financiële positie

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 127.282 78.771
Liquide middelen 2.315 712

129.597 79.483

Kortlopende schulden -3.072.813 -2.804.435

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
-2.943.216 -2.724.952

Vastgelegd op lange termijn

Financiële vaste activa 2.060.977 1.897.368

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen -882.239 -827.584

Financiering

Eigen vermogen -1.752.239 -1.697.584
Langlopende schulden 870.000 870.000

-882.239 -827.584
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1.5 FISCALE POSITIE

Fiscale eenheid

Met ingang van 1 januari 2003 is Dutch Chocolate Group B.V. met de volgende vennootschappen
opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting:
- De Chocoladefabriek B.V.

Aan de andere vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting wordt vennootschapsbelasting doorberekend alsof zij zelfstandig
belastingplichtig zijn met inachtneming van een toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid
aan de verschillende vennootschappen.

Berekening belastbaar bedrag

2021

€ €

Resultaat voor belastingen -257.430
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 163.609
Doorberekende belasting deelneming 31.246

194.855

Resultaat voor belastingen -62.575

Niet aftrekbare bedragen

Van aftrek uitgesloten boeten 10.565
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen 4.009

Belastbaar bedrag -48.001

Berekening vennootschapsbelasting

Het belastbare bedrag is negatief en kan worden verrekend met de winst over vorig boekjaar.
Hierdoor is er een belastingbate van € 7.920.

Aan de dochtermaatschappij is € 31.246 vennootschapsbelasting doorbelast, zodat voor de
vennootschap een belastingbate resteert van € 39.166.

Situatie per balansdatum

Jaar

Schuld/vor-
dering per

01-01-2021

Vennoot-
schapsbelas-

ting last of
bate in

2021

Betaald/ont-
vangen in

2021
Correcties in

2021

Schuld/vor-
dering per

31-12-2021

€ € € € €

2021 12.361 -7.920 - - 4.441
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Verdeling vennootschapsbelasting binnen de fiscale eenheid

Drukkende
vennoot-
schapsbelas-
ting

2021

€

Dutch Chocolate Group B.V. -39.166
De Chocoladefabriek B.V. 31.246

Geconsolideerd -7.920

Aangiftes vennootschapsbelasting

Bij het uitbrengen van dit rapport zijn de aangiften vennootschapsbelasting tot en met 2018
definitief geregeld.

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

Financiële vaste activa 1 2.060.977 1.897.368

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Vorderingen op participanten en op
maatschappijen waarin wordt deelge-
nomen

2 

48.512 -
Overlopende activa 3 78.770 78.771

127.282 78.771

Liquide middelen 4 2.315 712

2.190.574 1.976.851

Samenstellingsverklaring afgegeven 11



Dutch Chocolate Group B.V.,
Heerhugowaard

PASSIVA

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

EIGEN VERMOGEN
Gestort en opgevraagd aandelenkapi-
taal 18.000 18.000

Agioreserve 5 250.000 250.000
Overige reserve 6 -2.020.239 -1.965.584

-1.752.239 -1.697.584

LANGLOPENDE SCHULDEN 7 

Schulden aan groepsmaatschappijen 8 400.000 400.000
Schulden aan participanten en aan
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

9 

470.000 470.000

870.000 870.000

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan groepsmaatschappijen 10 3.065.372 2.740.100
Schulden aan participanten en aan
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

11 

- 45.434
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

12 
4.441 12.361

Overige schulden en overlopende
passiva

13 
3.000 6.540

3.072.813 2.804.435

2.190.574 1.976.851
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2.2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 

2021 2020

€ € € €

Netto-omzet 109.363 100.000

Personeelskosten 14 109.363 100.000
Overige bedrijfskosten 50.273 4.195

Som der bedrijfslasten 159.636 104.195

Bedrijfsresultaat -50.273 -4.195

Rentelasten en soortgelijke kosten 15 -207.157 -147.219

Resultaat voor belastingen -257.430 -151.414

Vennootschapsbelasting 16 39.166 27.222

-218.264 -124.192

Aandeel in resultaat van ondernemin-
gen waarin wordt deelgenomen

17 
163.609 187.375

Resultaat na belastingen -54.655 63.183
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Dutch Chocolate Group B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Van Leeuwenhoelstraat 8A, 1704 RC
te Heerhugowaard en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 55980120.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Dutch Chocolate Group B.V. bestaan voornamelijk uit het oprichten en verwerven
van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van alsmede het (doen) financieren van
andere ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook. 

In 2020 is de naam van de vennootschap gewijzigd van R.C.G. Beheer B.V. in Dutch Chocolate Group
B.V. 

Informatieverschaffing over continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de onderneming (en haar dochtermaatschappij). Gezien de
financiële positie van de onderneming en meer in het bijzonder die van haar dochtermaatschappij, 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 (bij de dochtermaatschappij) 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 (en haar dochtermaatschappij)  in het boekjaar 2020 te kampen met de
gevolgen van het Corona-virus. Dit heeft, begin 2020, voor de dochtermaatschappij 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 deze 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

Dutch Chocolate Group 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 Dutch Chocolate Group 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.

Grondslagen

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.

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.

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.
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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.

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

31-12-2021 31-12-2020

€ €

1  Financiële vaste activa

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming
in groepsmaatschappijen

2.060.977 1.897.368

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaat-
schappijen

Deelneming De Chocoladefabriek B.V. 2.060.977 1.897.368

2021 2020

€ €
Deelneming De Chocoladefabriek B.V.

Boekwaarde per 1 januari 1.897.368 1.709.993
Resultaat 163.609 187.375

Boekwaarde per 31 december 2.060.977 1.897.368

Dit betreft een 100%-kapitaalbelang in De Chocoladefabriek B.V. 
In 2020 heeft de deelneming haar naam gewijzigd van Rijkenberg Chocolade- en Suikerwerken B.V.
in De Chocoladefabriek B.V. 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €
2  Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Vordering op Bonifacio Beheer B.V. 48.512 -

Samenstellingsverklaring afgegeven 17
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2021 2020

€ €
Vordering op Bonifacio Beheer B.V.

Saldo per 1 januari - -

Mutaties

Verstrekking in boekjaar 48.512 -

Stand per 31 december

Saldo hoofdsom 48.512 -

Saldo per 31 december 48.512 -

31-12-2021 31-12-2020

€ €
Overige vorderingen en overlopende activa

Vordering op Chocofund B.V. 28.770 28.771
Waarborgsommen 50.000 50.000

78.770 78.771

4  Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 2.315 712
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EIGEN VERMOGEN

Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 180 gewone aandelen van nominaal € 100,00.

2021 2020

€ €
5  Agioreserve

Stand per 1 januari 250.000 250.000
Mutaties - -

Stand per 31 december 250.000 250.000

6  Overige reserve

Stand per 1 januari -1.965.584 -2.028.767
Uit resultaatverdeling -54.655 63.183

Stand per 31 december -2.020.239 -1.965.584

Informatieverschaffing over overige reserves

Het resultaat over 2021 ad € -54.655 wordt in mindering gebracht op de overige reserves.

LANGLOPENDE SCHULDEN

7  Langlopende schulden

Stand per 31
december

2021

Aflossings-
verplichting

Resterende
looptijd > 1

jaar
€ € €

Totaal 870.000 - 870.000
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31-12-2021 31-12-2020

€ €
8  Schulden aan groepsmaatschappijen

Lening De Chocoladefabriek B.V. 400.000 400.000

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

Ten behoeve van de Rabobank zijn de volgende zekerheiden gesteld:

* 1e pandrecht op alle huidige en toekomstige (certificaten van) aandelen op naam van De
Chocoladefabriek B.V. (voorheen: Rijkenberg Chocolade- en Suikerwerken B.V.);
* 2e pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit
huidige en toekomstige rechtsverhoudingen ut hoofde van het bedrijf of beroep van de debiteur met
alle aan deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden alsmede de rechten en
vorderingen welke voortvloeien uit de verzekering van deze vorderingen bij welke is/zijn voorbelast
met een 1e pandrecht ten behoeve van ABC;
* 2e pandrecht op alle rechten en vorderingen die voortvloeien uit de kredietverzekeringspolis welke
is/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. (voorheen: R.C.G. Beheer B.V). 

9  Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Lening Bonifacio Beheer B.V. - 110.000
Lening Serafino B.V. 85.000 85.000
Lening de heer H.K.J. Bijma - 125.000
Lening J.H.C. Neef 385.000 150.000

470.000 470.000

Over de eerste twee leningen wordt een rente vergoed van 5%. Betreffende de overige twee
leningen is de daadwerkelijk vergoede rente opgenomen. Ten aanzien van alle leningen geldt dat
qua zekerheden en aflossingen niets nader is overeengekomen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

10  Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant De Chocoladefabriek B.V. 3.065.372 2.740.100

Over de schuld wordt 4% rente berekend. Inzake aflossingen en zekerheden is niets nader geregeld.

11  Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Schuld aan participanten - 45.434

Over deze schuld wordt een rente berekend welke gelijk is aan de betaalde rente voor de lening in
privé. Inzake zekerheden is niets nader geregeld.

12  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 4.441 12.361
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31-12-2021 31-12-2020

€ €
13  Overige schulden en overlopende passiva

Aflossingsverplichtingen - 3.000
Overige 3.000 3.540

3.000 6.540

Aflossingsverplichtingen

Achtergestelde lening - 3.000

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

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

€ €

14  Personeelskosten

Managementfee 109.363 100.000

Algemene kosten

Assurantiepremie - 139
Accountantskosten 3.000 3.250
Advieskosten 47.139 206
Overige algemene kosten 134 600

50.273 4.195

15  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schulden groepsmaatschappijen 130.588 120.758
Rente schulden participanten en overige deelnemingen 76.357 26.214
Betaalde bankrente 212 247

207.157 147.219

Rente schulden groepsmaatschappijen

Rente lening De Chocoladefabriek B.V. 16.000 16.000
Rente rekening-courant De Chocoladefabriek B.V. 114.588 104.758

130.588 120.758

Rente schulden participanten en overige deelnemingen

Rente lening Bonifacio Beheer B.V. - 5.500
Rente lening Serafino B.V. - 4.250
Rente lening de heer H.K.J. Bijma 31.437 8.964
Rente lening  J.H.C. Neef 44.920 7.500

76.357 26.214

Betaalde bankrente

Bank- en rentekosten 212 247

16  Vennootschapsbelasting

Belastingen uit huidig boekjaar 39.166 27.222

17  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Resultaat deelneming De Chocoladefabriek B.V. 163.609 187.375
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Heerhugowaard, 14 juni 2022

Dutch Chocolate Group B.V.

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