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Aan de directie van
Liquidseal Fruits B.V.
Schuttersveld 9
2316 XG  Leiden

Noordwijk, 12 april 2022 

Geachte directie,

In uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Liquidseal Fruits B.V. te Leiden samengesteld.

De directie van de rechtspersoon is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de
jaarrekening.

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Liquidseal Fruits B.V. te Oegstgeest 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-ver-
liesrekening 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 over-
eenstemming 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
Liquidseal Fruits 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 jaarrekening.

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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwij-
zen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



 

 
 

 

 

 

 
1.2 ALGEMEEN

Oprichting vennootschap

Blijkens akte d.d.9 oktober 2015, verleden door notaris mr. Hendrikus Leonardus Johannes Kamps te
Leiden werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Liquidseal Fruits B.V. per
genoemde datum opgericht. 

Activiteiten

De activiteiten van de vennootschap bestaat voornamelijk uit het ontwikkelen en commercieel
exploiteren van kennis inzake kunststof producten op basis van Polymeren met inbegrip van de daarbij
behorende technologische kennis.

De onderneming is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer: 64385582.

De vennootschap is statutair gevestigd te Oegstgeest en feitelijk te Leiden.

De directie wordt gevoerd door Liquidseal Holding B.V.

Vaststelling jaarrekening

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 2020 op 30 maart 2021
vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen over het boekjaar 2020 bedroeg € 17.954. Dit bedrag werd
overeenkomstig het door de directie gedane voorstel in mindering gebracht op de overige reserves.
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1.3 MEERJARENOVERZICHT

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017
x 1.000 € € € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 22 2 5 7 10

Vlottende activa

Voorraden 33 - 40 43 63
Vorderingen 679 350 198 20 17
Liquide middelen 21 63 18 15 1

Totaal activa 755 415 261 85 91

Passiva

Eigen vermogen 199 61 -257 -250 -139
Kortlopende schulden 556 354 518 335 230

Totaal passiva 755 415 261 85 91

2021 2020 2019 2018 2017
x 1.000 € € € € €

Netto-omzet 381 254 191 15 1
Totaal van bedrijfsresultaat 161 39 7 -129 -110
Totaal van resultaat na be-
lastingen 138 18 -7 -111 -94
Eigen vermogen 199 61 -257 -250 -138
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1.4 FISCALE POSITIE

Fiscale eenheid

De vennootschap maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Aan het
hoofd van de fiscale eenheid staat Liquidseal Holding B.V. In de fiscale eenheid zijn tevens de volgende
vennootschappen opgenomen:
- Liquidseal Products B.V.
- Liquidseal Flowers B.V.

Berekening belastbaar bedrag

2021
€

Totaal van resultaat voor belastingen 161.461

Investeringsregelingen

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek -7.000

Belastbaar bedrag 154.461

Berekening vennootschapsbelasting

2021
€

15,00% van € 154.460 23.169

Voor de berekening van de door de fiscale eenheid verschuldigde vennootschapsbelasting wordt
verwezen naar ons rapport met betrekking tot de jaarrekening van Liquidseal Holding B.V.

Verliescompensatie

Jaar
Compensa-

bel verlies

Reeds ge-
compenseerd
in oude jaren

Nog te com-
penseren be-
gin boekjaar

Compensatie
in jaar 2021

Nog te com-
penseren ein-

de boekjaar
€ € € € €

2016 44.526 - 44.526 - 44.526

Compensabel verlies betreft een voorvoegingsverlies welke verrekend kan worden met behaalde winst
van de vennootschap zelf.
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Natuurlijk zijn wij altijd bereid een verdere toelichting te geven. 

Hoogachtend,

Moore MTH B.V.

A. Ouwehand AA
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2. JAARREKENING



 

 
 

 

 

 

 

Liquidseal Fruits B.V.
Jaarrekening 2021

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 
Machines en installaties 22.083 2.083
Inventarissen - 66

22.083 2.149

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
Grond- en hulpstoffen 2 32.585 -

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 3 657.445 347.278
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

4 
11.205 1.980

Overige vorderingen en overlopende
activa

5 
11.184 960

679.834 350.218

Liquide middelen 6 21.147 63.013

755.649 415.380

Samenstellingsverklaring afgegeven 9



 

 
 

 

 

 

 

Liquidseal Fruits B.V.
Jaarrekening 2021

31 december 2021 31 december 2020
€ € € €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 7 

Gestort en opgevraagd aandelenkapi-
taal

8 
100 100

Agioreserve 9 300.000 300.000
Overige reserve 10 -100.653 -238.945

199.447 61.155

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en handels-
kredieten

11 
79.554 13.781

Schulden aan groepsmaatschappijen 12 474.646 338.444
Overige schulden en overlopende
passiva

13 
2.002 2.000

556.202 354.225

755.649 415.380

Samenstellingsverklaring afgegeven 10



 

 
 

 

 

 

 

Liquidseal Fruits B.V.
Jaarrekening 2021

2.2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021 

2021 2020
€ € € €

Netto-omzet 14 380.706 254.343
Kostprijs van de omzet 15 -34.953 -87.243

Brutowinst 345.753 167.100

Overige bedrijfsopbrengsten 16 - 25.000

Brutomarge 345.753 192.100

Afschrijvingen op immateriële,
materiële vaste activa en vastgoed-
beleggingen

17 

5.066 2.660
Huisvestingskosten 18 26 175
Verkoopkosten 19 13.702 19.182
Algemene kosten 20 165.010 131.728

Totaal van som der kosten 183.804 153.745

Totaal van bedrijfsresultaat 161.949 38.355

Andere rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

21 
11.691 -

Rentelasten en soortgelijke kosten 22 -12.179 -16.850

Financieel resultaat -488 -16.850

Totaal van resultaat voor belastingen 161.461 21.505

Belastingen over de winst of het verlies -23.169 -3.551

Totaal van resultaat na belastingen 138.292 17.954

Samenstellingsverklaring afgegeven 11



 

 
 

 

 

 

 

Liquidseal Fruits B.V.
Jaarrekening 2021

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Liquidseal Fruits B.V. is feitelijk gevestigd op Schuttersveld 9, 2316 XG te Leiden Nederland, is statutair
gevestigd in Oegstgeest en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 64385582.

ALGEMENE TOELICHTING 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Liquidseal Fruits B.V. bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen en commercieel
exploiteren van kennis inzake kunststof producten op basis van Polymeren met inbegrip van de daarbij
behorende technolische kennis.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen 

Liquidseal Fruits B.V. vormt samen met Liquidseal Flowers B.V, Liquidseal Products B.V. en Liquidseal
Holding  B.V., te Oegstgeest een groep. Aangezien Liquidseal Fruits B.V. geconsolideerd ook als klein
valt aan te merken is consolidatie achterwege gelaten op grond van het bepaalde in artikel 407 lid 2, sub
a Boek 2 BW.

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
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

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

Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan.

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.

GRONDSLAGEN 

Materiële vaste activa 

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.

Samenstellingsverklaring afgegeven 12



 

 
 

 

 

 

 

Liquidseal Fruits B.V.
Jaarrekening 2021

Voorraden 

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 bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

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.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de 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 resultaten 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.

Overige bedrijfskosten 

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

Rentelasten en soortgelijke kosten 

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

Samenstellingsverklaring afgegeven 13



 

 
 

 

 

 

 

Liquidseal Fruits B.V.
Jaarrekening 2021

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

1  Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

Machines en
installaties

Inventarissen Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 12.500 799 13.299
Cumulatieve afschrijvingen -10.417 -733 -11.150

Boekwaarde per 1 januari 2021 2.083 66 2.149

Mutaties 

Investeringen 25.000 - 25.000
Afschrijvingen -5.000 -66 -5.066

Saldo mutaties 20.000 -66 19.934

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 37.500 799 38.299
Cumulatieve afschrijvingen -15.417 -799 -16.216

Boekwaarde per
31 december 2021 22.083 - 22.083

Samenstellingsverklaring afgegeven 14



 

 
 

 

 

 

 

Liquidseal Fruits B.V.
Jaarrekening 2021

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

2  Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen 32.585 -

3  Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 657.445 347.278

Een voorziening dubieuze debiteuren werd niet noodzakelijk geacht.

Voor een bedrag van € 182.761 (2020: € 92.821) hebben de debiteuren een looptijd langer dan 1 jaar.

4  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 11.205 1.980

5  Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 11.184 960

6  Liquide middelen

Rabobank 9.451 56.036
ABN AMRO 11.696 6.977

21.147 63.013

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Samenstellingsverklaring afgegeven 15



 

 
 

 

 

 

 

Liquidseal Fruits B.V.
Jaarrekening 2021

PASSIVA 

7  Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Gestort en
opgevraagd
aandelenka-

pitaal

Agioreserve Overige re-
serve

Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2021
100 300.000 -238.945 61.155

Uit resultaatverdeling - - 138.292 138.292

Stand per 31 december 2021 100 300.000 -100.653 199.447

8  Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Het maatschappelijk aandelenkapitaal van Liquidseal Fruits B.V. bedraagt € 100 verdeeld in 100
aandelen van € 1 elk.

2021 2020
€ €

9  Agioreserve

Stand per 1 januari 300.000 -
Agio in boekjaar - 300.000

Stand per 31 december 300.000 300.000

Betreft in het boekjaar gestort agio door omzetting van een rekening-courantpositie.

2021 2020
€ €

10  Overige reserve

Stand per 1 januari -238.945 -256.899
Uit resultaatverdeling 138.292 17.954

Stand per 31 december -100.653 -238.945

Samenstellingsverklaring afgegeven 16



 

 
 

 

 

 

 

Liquidseal Fruits B.V.
Jaarrekening 2021

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020
€ €

11  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 79.554 13.781

12  Schulden aan groepsmaatschappijen

Liquidseal Flowers B.V. 127.356 130.881
Liquidseal Holding B.V. 347.290 207.563

474.646 338.444

Liquidseal Flowers B.V.
Over de rekening-courant verhouding is 3,5% rente berekend over het gemiddeld uitstaand saldo.
Omtrent aflossing en zekerheden zijn geen nadere voorwaarden overeengekomen.

Liquidseal Holding B.V.
Over de rekening-courant verhouding is 3,5% rente berekend over het gemiddeld uitstaand saldo.
Omtrent aflossing en zekerheden zijn geen nadere voorwaarden overeengekomen.

13  Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 2.002 2.000

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

De vennootschap staat mede borg voor een rekening-courantkrediet van € 250.000 bij de huisbankier.

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid 

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en met ingang
van 1 april 2022 ook voor de omzetbelasting. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk
aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Samenstellingsverklaring afgegeven 17



 

 
 

 

 

 

 

Liquidseal Fruits B.V.
Jaarrekening 2021

2.5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING

2021 2020
€ €

14  NETTO-OMZET

Omzet 380.706 254.343

15  INKOOPWAARDE OMZET

Kostprijs van de omzet 31.051 23.335
Vrachtkosten 17.413 18.440
Productiekosten 15.554 5.555
Uitbesteed werk 3.520 -
Voorraad mutatie -32.585 12.213
Afwaardering voorraad - 27.700

34.953 87.243

16  OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Subsidie FMO - 25.000

17  AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE, MATERIËLE VASTE ACTIVA EN VASTGOEDBELEG-
GINGEN

Afschrijvingen materiële vaste activa 5.066 2.660

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten machines 5.000 2.500
Inventarissen 66 160

5.066 2.660

18  HUISVESTINGSKOSTEN

Betaalde huur 26 175

19  VERKOOPKOSTEN

Reclame- en advertentiekosten 7.469 3.231
Beurskosten 5.139 14.731
Verpakkingsmateriaal 705 341
Afboeking dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren 389 -
Reis- en verblijfkosten - 879

13.702 19.182

Samenstellingsverklaring afgegeven 18



 

 
 

 

 

 

 

Liquidseal Fruits B.V.
Jaarrekening 2021

2021 2020
€ €

20  ALGEMENE KOSTEN

Managementkosten R&D 120.000 120.000
Advieskosten 21.237 -2.184
R&D inkoop 10.061 8.531
R&D werk derden 7.790 2.666
Abonnementen en contributies 2.575 715
Accountantskosten 2.000 2.000
Adviseurskosten commercieel 1.338 -
Overige algemene kosten 9 -

165.010 131.728

21  ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

Koersverschillen 11.691 -

22  RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

Rente schulden groepsmaatschappijen 11.586 8.053
Betaalde bankrente 593 663
Overige rentelasten - 8.134

12.179 16.850

Rente schulden groepsmaatschappijen

Liquidseal Holding B.V. 6.625 3.843
Liquidseal Flowers B.V. 4.961 4.210

11.586 8.053

Betaalde bankrente

Bankkosten 593 663

Overige rentelasten

Koersverschillen - 8.134

Samenstellingsverklaring afgegeven 19



 

 
 

 

 

 

 

Liquidseal Fruits B.V.
Jaarrekening 2021

2.6 OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode 

Gedurende de jaren 2021 en 2020 waren er geen werknemers in dienst. 

Leiden, 12 april 2022

Liquidseal Fruits B.V.

Liquidseal Holding B.V.
V.S. Monster

Liquidseal Holding B.V.
E.R. van den Berg
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