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Aan de directie van
Fixers B.V.
Haverstraat 39
2153 GB  Nieuw Vennep

Breda, 23 mei 2022

Geachte heer Honsbeek,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Fixers B.V. te Nieuw Vennep.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Fixers B.V. te Blaricum 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 overeen-
stemming 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 Fixers 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.
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Fiscale positie

Fiscale eenheid

Van toepassing bij alle vennootschappen:
Fixers B.V. is met Fixers Group B.V. opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Aangezien de vennootschap deel uitmaakt van de fiscale eenheid met Fixers 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 Fixers 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 Fixers Group B.V.

Berekening belastbaar bedrag

2021
€

Totaal van resultaat voor belastingen (582.107)
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen 335

(581.772)

Investeringsregelingen

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (20.819)

Belastbaar bedrag (602.591)

Berekening vennootschapsbelasting

2021
€

15,00% van € (245.000) (36.750)
25,00% van € (357.591) (89.397)

Te betalen vennootschapsbelasting (126.147)

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
toelichtingen zijn wij graag bereid.

Breda, 23 mei 2022
Ladrie Accountancy & Advies

was getekend
L.P.J. Driesser AA
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Balans per 31 december 2021 
(na resultaatverdeling)

Activa

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen 121.801 82.107

Financiële vaste activa 47.961 39.166

Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen 125.661 72.024

Vorderingen
Vorderingen op handelsdebiteuren 71.089 -
Overlopende activa 31.675 10.154

102.764 10.154

Liquide middelen 35.579 19.433

433.766 222.884

Fixers B.V. te Blaricum 5



Passiva

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 13.000 13.000
Overige reserve (1.217.088) (761.128)

(1.204.088) (748.128)

Langlopende schulden
Belastingdienst 711.395 -
Overige schulden 48.300 48.300

759.695 48.300

Kortlopende schulden
Schulden aan banken 135 86
Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten 126.127 105.185
Schulden aan groepsmaatschappijen 689.362 493.006
Schulden ter zake van belastingen en pre-
mies sociale verzekeringen 30.737 296.657
Overlopende passiva 31.798 27.778

878.159 922.712

433.766 222.884
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Winst-en-verliesrekening over 2021 

2021 2020
€ € € €

Netto-omzet 2.347.616 1.383.752
Inkoopwaarde van de omzet (1.392.298) (720.221)

Brutowinst 955.318 663.531

Overige bedrijfsopbrengsten - 4.000

Brutomarge 955.318 667.531

Lasten uit hoofde van personeelsbeloning-
en 939.278 624.834
Afschrijvingen op immateriële, materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen 34.659 21.845
Bijzondere waardevermindering van vlot-
tende activa - 341.794
Overige bedrijfskosten 555.452 364.030

Totaal van som der kosten 1.529.389 1.352.503

Totaal van bedrijfsresultaat (574.071) (684.972)

Rentelasten en soortgelijke kosten (8.036) (7.737)

Totaal van resultaat voor belastingen (582.107) (692.709)

Belastingen over de winst of het verlies 126.147 155.148

Totaal van resultaat na belastingen (455.960) (537.561)
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Fixers B.V. is feitelijk gevestigd op Haverstraat 39, 2153 GB te Nieuw Vennep Nederland, is statutair
gevestigd in Blaricum en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61508489.

Algemene toelichting

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Fixers B.V. bestaan voornamelijk uit de reparatie van computers en randapparatuur
en overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie.

Continuïteit

Informatieverschaffing over continuïteit

Het eigen vermogen van Fixers B.V. bedraagt per 31 december 2021 negatief. 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 Fixers B.V. 
Wij verwachten dat de kasstroom over de komende boekjaren zich positief zal ontwikkelen. De in de
onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Groepsverhoudingen

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

Fixers B.V. behoort tot een groep. Aan het hoofd van deze groep staat Fixers Holding B.V. te Blaricum.

Consolidatie

Informatieverschaffing over consolidatie

Op grond van de vrijstelling ingevolge van artikel 2:407 lid 2a BW is geen geconsolideerde jaarrekening
opgesteld.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

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.
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De verschillen en redenen die tot herziening van de indeling en bedragen ten opzichte van
voorgaand jaar hebben geleid

De cijfers over 2020 zijn, daar waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk
te maken.

Foutherstel

Informatieverschaffing over foutherstel

Bij het samenstellen van de jaarrekening 2021 blijkt dat het ontvangen voorschot NOW ad € 48.300 in
2020 ten onrechte  als bate is verantwoord.
Op basis van de omvang van het bedrag en de impact op zowel resultaat alsmede het eigen vermogen is
geconcludeerd dat de fout materieel is voor de jaarrekening 2021. Er is conform RJ150 in de jaarrekening
2021 foutherstel toegepast en is dit is als volgt verwerkt;
- Het eigen vermogen van Fixers B.V. aan het begin van het huidige boekjaar wordt herrekend alsof de
fout niet heeft plaatsgevonden. 
- Aangezien de fout is gemaakt in de jaarrekening van 2020 is het effect van de fout ten laste van winst-
en verlies 2020 (vergelijkende cijfers) gebracht.

Impact op beginvermogen 2021

Mutatie verloopoverzicht overige reserve 2021
- Overige reserve per 1-1-2021 voor correctie € 720.798 (negatief)
- Correctie NOW bate 2020 ten laste van overige reserve € 48.300
- Lagere druk vennootschapsbelasting € 7.970
- Overige reserve per 1-1-2021 na correctie € 761.128 (negatief)

Mutatie langlopende schuld inzake NOW
- Langlopende schuld per 1-1-2021 voor correctie € -
- Opnemen schuld inzake NOW € 48.300
- Langlopende schuld per 1-1-2021 na correctie € 48.300

Mutatie rekening-courant Fixers Group B.V.
- Rekening-courant Fixers Group per 1-1-2021 voor correctie € 500.976 
- Correctie belastingdruk 2020 € 7.970 
- Rekening-courant Fixers Group per 1-1-2021 na correctie € 493.006
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Grondslagen

De waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

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.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van
de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële
waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering
wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de
FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of
vervaardiging) alsmede de 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.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in
de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesreke-
ning als interestlast verwerkt.

De bepaling van het resultaat

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. 
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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.

Belastingen over de winst of het verlies

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verlies-
rekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren
en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening
gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden
uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa 

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfs-

middelen
€

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 181.503
Cumulatieve afschrijvingen (99.396)

Boekwaarde per 1 januari 2021 82.107

Mutaties 

Investeringen 74.353
Afschrijvingen (34.659)

Saldo mutaties 39.694

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 255.856
Cumulatieve afschrijvingen (134.055)

Boekwaarde per
31 december 2021 121.801

Materiële vaste activa: Economische levensduur

Andere vaste
bedrijfsmid-

delen
Afschrijvingspercentage 20,00

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 47.961 39.166
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen

Waarborgsommen 47.961 39.166

Vlottende activa

Voorraden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Gereed product en handelsgoederen

Handelsgoederen 125.661 72.024

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren 71.089 -

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 31.675 10.154

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 16.811 15.623
Gelden onderweg 18.768 3.810

35.579 19.433
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Passiva 

Eigen vermogen

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

opgevraagd
aandelenka-

pitaal

Overige re-
serve

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2021
13.000 (761.128) (748.128)

Uit resultaatverdeling - (455.960) (455.960)

Stand per 31 december 2021 13.000 (1.217.088) (1.204.088)

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt € 13.000 verdeeld in 13.000 gewoon aandeel ad € 1.
Het geplaatst kapitaal is gedurende het boekjaar niet gewijzigd.

Langlopende schulden

Langlopende schulden

Stand per 31
december

2021

Aflossings-
verplichting

Resterende
looptijd > 1

jaar
€ € €

Totaal 797.137 37.442 759.695

Resterende looptijd > 5 jaar

€ 112.326

2021 2020
€ €

Belastingdienst

Saldo per 1 januari - -
Verhoging 748.837 -

748.837 -
Kortlopend deel (37.442) -

Saldo per 31 december 711.395 -
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Belastingdienst, Bijzonder uitstel van betaling
Loonheffing 468.836 -
Omzetbelasting 280.001 -

Totaal 748.837 -

Fixers B.V. maakt gebruik van Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis. Als gevolg hiervan
zijn de Belastingschulden tot en met 31 december 2021 opgenomen als een langlopende schuld. Aflossing
zal met ingang van 1 oktober 2022 plaats vinden in 60 maandelijkse termijnen. In de jaarrekening zijn de
termijnen welke in 2022 vervallen opgenomen als kortlopende schuld onder de betreffende Belastingen.
Omtrent zekerheden zijn nog geen nadere afspraken gemaakt.

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige schulden

UWV 48.300 48.300

31-12-2021 31-12-2020
€ €

UWV

UWV, NOW Subsidies 48.300 48.300

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan banken

ING rekening-courant 135 86

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 126.127 105.185

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan groepsmaatschappijen

  Rekening-courant Fixers Group B.V. 689.362 493.006

Over de rekening-courant wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld. Over de aflossing
dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden.
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 7.295 109.293
Loonheffing 23.442 187.364

30.737 296.657

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overlopende passiva

Vakantiegeld 29.900 23.391
Overlopende passiva - 4.250
Netto lonen 1.898 137

31.798 27.778

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Het bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 831.461. Hiervan
vervalt binnen 1 jaar € 244.705, na 1 jaar € 576.506 en na 5 jaar € 10.250.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen

Fixers B.V. is mede hoofdelijk aansprakelijk voor een lening bij de huisbankier. het
openstaand bedrag bedraagt ultimo 2021 € 737.662.

De volgende zekerheden zijn hierop verstrekt;
- alle huidige en toekomstige inventaris;
- alle huidige en toekomstige voorraden; en
- alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen met alle rechten en zekerheden die samenhangen met
   deze rechten/vorderingen, waaronder ook alle rechten uit verzekeringsovereenkomsten.

De Nederlandse staat stelt zich op grond van de BMKB-regeling borg voor de terugbetaling van een deel
van de lening. Dit bedraagt ultimo 2021 € 249.162.

De niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en
omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale
eenheid als geheel.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021

2021 2020
€ €

Overige bedrijfsopbrengsten

Subsidie Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) - 4.000

2021 2020
€ €

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 759.275 515.410
Sociale lasten en pensioenlasten 180.003 109.424

939.278 624.834

2021 2020
€ €

Lonen

Bruto loon 868.879 552.981
Ingeleend personeel 23.167 86.330
Mutatie vakantiegeld (1.751) 8.015

890.295 647.326
Doorberekende brutolonen en -salarissen (131.020) (131.916)

759.275 515.410

2021 2020
€ €

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 180.003 109.424

2021 2020
€ €

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 34.659 21.845

2021 2020
€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 34.659 21.845
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2021 2020
€ €

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa

Bijzondere waardevermindering voorraad - 341.794

2021 2020
€ €

Overige bedrijfskosten

Overige personeelsbeloningen 111.460 68.844
Huisvestingskosten 310.554 223.471
Verkoopkosten 279.175 205.505
Autokosten 1.991 1.806
Kantoorkosten 95.398 85.496
Algemene kosten (243.126) (221.092)

555.452 364.030

2021 2020
€ €

Overige personeelsbeloningen

Kantinekosten 697 694
Gratificaties 10.282 19.796
Bedrijfskleding 3.794 6.789
Reiskostenvergoeding woon-werk 78.858 31.825
Studie- en opleidingskosten - 87
Arbodienst 9.000 7.939
Overige personeelskosten 8.829 1.714

111.460 68.844

2021 2020
€ €

Huisvestingskosten

Betaalde huur 217.966 185.802
Onderhoud gebouwen 16.383 8.525
Schoonmaakkosten 26.614 5.127
Gas, water en elektra 24.767 11.448
Onroerende zaakbelasting 5.114 3.711
Overige huisvestingskosten 19.710 8.858

310.554 223.471
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2021 2020
€ €

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 271.076 195.221
Kosten sponsoring - 2.910
Relatiegeschenken 319 100
Representatiekosten - 88
Reis- en verblijfkosten 256 1.522
Incassokosten 208 1.455
Overige verkoopkosten 7.316 4.209

279.175 205.505

2021 2020
€ €

Autokosten

Brandstofkosten auto's 2.003 531
Operational leasing auto's (517) 1.275
Overige autokosten 505 -

1.991 1.806

2021 2020
€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 2.644 2.926
Porti 24.171 26.001
Telefoon- en faxkosten 14.886 18.556
Drukwerk 1.018 258
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 2.036 1.193
Internetkosten 50.643 36.562

95.398 85.496

2021 2020
€ €

Algemene kosten

Abonnementen en contributies 7.809 3.197
Managementvergoeding 6.984 -
Advieskosten 1.171 2.630
Overige algemene kosten (2.203) 6.697

13.761 12.524
Doorberekende algemene kosten (256.887) (233.616)

(243.126) (221.092)
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Financiële baten en lasten

2021 2020
€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 8.036 7.577
Overige rentelasten - 160

8.036 7.737

2021 2020
€ €

Betaalde bankrente

Betaalde bankrente en -kosten 8.036 7.577

2021 2020
€ €

Overige rentelasten

Heffingsrente Belastingdienst - 160
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Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Uitsplitsing

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode
29,60 15,00

Nieuw Vennep, 23 mei 2022

Fixers B.V.

Fixers Holding B.V.
Vertegenwoordigd door:
M.R. Honsbeek
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