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

Breda, 23 mei 2022

Geachte heer Honsbeek,

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

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Fixers Group 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-verlies-
rekening 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 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.
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Fiscale positie

Fiscale eenheid

Fixers Group B.V. is met Fixers B.V. opgenomen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

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
€

Fixers Group B.V. (917.606)
Fixers B.V. (582.107)

Totaal van resultaat voor belastingen (1.499.713)

Bij

Fiscaal lagere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbelegging-
en 18.482

(1.481.231)
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen 335

(1.480.896)

Investeringsregelingen

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (20.819)

Belastbaar bedrag (1.501.715)

Latente belastingen

Berekening latente belastingvorderingen:
De berekening van de actieve belastinglatentie is als volgt:

2021
€

Verliesverrekening 2.558.335

Latente belastingvorderingen: 15,0% van € 2.558.335 383.750
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Verdeling vennootschapsbelasting binnen de fiscale eenheid

Drukkende
vennoot-
schapsbelas-
ting

2021

Latente be-
lastingen

2021
Totaal

2021
€ € €

Fixers Group B.V. - 99.110 99.110
Fixers B.V. - 126.147 126.147

Geconsolideerd - 225.257 225.257

Verliescompensatie

Jaar
Compensabel

verlies

Nog te com-
penseren ein-

de boekjaar
€ €

2015 90.297 90.297
2016 36.987 36.987
2017 6.231 6.231
2018 144.281 144.281
2020 778.824 778.824
2021 1.501.715 1.501.715

2.558.335 2.558.335

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

Immateriële vaste activa
Kosten van goodwill die van derden is ver-
kregen 129.368 147.850

Financiële vaste activa 471.791 242.419

Vlottende activa

Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen 1 593.077

Liquide middelen 67 67

601.227 983.413
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Passiva

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 18.678 18.678
Agioreserve 746.821 746.821
Overige reserve (2.345.794) (1.075.453)

(1.580.295) (309.954)

Voorzieningen
Overige voorzieningen 514.727 255.122

Langlopende schulden
Schulden aan banken 368.316 498.324

Kortlopende schulden
Schulden aan banken 392.858 392.363
Schulden aan groepsmaatschappijen 905.621 147.558

1.298.479 539.921

601.227 983.413
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Winst-en-verliesrekening over 2021 

2021 2020
€ € € €

Afschrijvingen op immateriële, materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen 18.482 18.481
Overige bedrijfskosten 857.460 -

Totaal van som der kosten 875.942 18.481

Totaal van bedrijfsresultaat (875.942) (18.481)

Rentelasten en soortgelijke kosten (41.664) (65.808)

Totaal van resultaat voor belastingen (917.606) (84.289)

Belastingen over de winst of het verlies 99.110 (38.324)

(818.496) (122.613)

Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen (451.845) (533.459)

Totaal van resultaat na belastingen (1.270.341) (656.072)
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Fixers Group B.V. is feitelijk gevestigd op Haverstraat 39, 2153GB te Nieuw-Vennep Nederland, is
statutair gevestigd in Blaricum en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61503487.

Algemene toelichting

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Fixers Group B.V. bestaan voornamelijk uit het houden en commercialiseren van
intellectuele eigendom.

Continuïteit

Informatieverschaffing over continuïteit

Het eigen vermogen van Fixers Group 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 Group 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 Group 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 in de jaarrekeningen van de deelnemingen het
ontvangen voorschot NOW ad € 57.546 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 Group 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 (vergelijkende boekjaar) gebracht.
         
Impact op beginvermogen 2021

Mutatie verloopoverzicht Deelneming Smartphone Repair B.V.
- Deelneming Smartphone Repair B.V. per 1-1-2021 voor correctie € 91.645
- Lager resultaat deelneming € 7.720
- Deelneming Smartphone Repair B.V. per 1-1-2021 na correctie € 83.925

Mutatie verloopoverzicht Latente belastingvorderingen
- Latente belastingvorderingen per 1-1-2021 voor correctie € 151.248
- Hogere latentie als gevolg van aanpassing resultaat Fixers B.V. € 7.245
- Latente belastingvorderingen per 1-1-2021 voor correctie € 158.493

Mutatie verloopoverzicht overige reserve 2021
- Overige reserve per 1-1-2021 voor correctie € 1.026.678 negatief
- Correctie Resultaat Smartphone Repair B.V. ten laste van overige reserve € 7.720
- Correctie Resultaat Fixers B.V. ten laste van overige reserve € 40.330
- Correctie Belastingdruk ten ten laste van overige reserve € 725
- Overige reserve per 1-1-2021 na correctie € 1.075.453 negatief

Mutatie verloopoverzicht voorziening deelneming Fixers B.V.
- Voorziening deelneming per 1-1-2021 voor correctie € 206.822
- Hogere voorziening als gevolg van lager resultaat deelneming € 48.300

        - Voorziening deelneming per 1-1-2021 voor correctie € 255.122
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Grondslagen

De waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde
van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere
waardevermindering, wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Positieve goodwill voortkomend uit acquisities, wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de
verwachte economische gebruiksduur.

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening;
voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op
nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Fixers Group B.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat
voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling
van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare
activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen
toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale verliezen en voor
verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften
enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat
latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er
toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en
verliezen kunnen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het verslagjaar
geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn
vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

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.
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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.

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.

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan
Fixers Group B.V. wordt toegerekend.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa 

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van
goodwill die

van derden is
verkregen

€

Stand per 1 januari 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 184.812
Cumulatieve afschrijvingen (36.962)

Boekwaarde per 1 januari 2021 147.850

Mutaties 

Afschrijvingen (18.482)

Saldo mutaties (18.482)

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 184.812
Cumulatieve afschrijvingen (55.444)

Boekwaarde per
31 december 2021 129.368

Immateriële vaste activa: Economische levensduur

Kosten van
goodwill die

van derden is
verkregen

Afschrijvingspercentage 10,00
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Financiële vaste activa

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

88.041 83.926

Latente belastingvorderingen 383.750 158.493

471.791 242.419

31-12-2021 31-12-2020
€ €

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

  Deelneming Fixers B.V. 1 1
Deelneming Smartphone Repair B.V. 88.040 83.925

88.041 83.926

2021
€

  Deelneming Fixers B.V.

Boekwaarde per 1 januari 1
Resultaat (455.960)
Afboeking op vordering 196.356
Dotatie aan voorziening 259.604

Boekwaarde per 31 december 1

2021
€

Deelneming Smartphone Repair B.V.

Boekwaarde per 1 januari 83.925
Resultaat 4.115

Boekwaarde per 31 december 88.040

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Latente belastingvorderingen

Actieve belastinglatentie 383.750 158.493
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Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen op groepsmaatschappijen

    Rekening-courant Fixers Holding B.V. - 593.077
  Rekening-courant Fixers B.V. 1 -

1 593.077

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

Rekening-courant Fixers Holding B.V.
Over de rekening-courant wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld. Over de aflossing
dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden.

Rekening-courant Fixers B.V.
Over de rekening-courant wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld. Over de aflossing
dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden.
De rekening courant is nominaal € 689.362 (2020, € 493.006).

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Liquide middelen

ING 67 67
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Passiva 

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
18.678 746.821 (1.075.453) (309.954)

Uit resultaatverdeling - - (1.270.341) (1.270.341)

Stand per 31 december 2021 18.678 746.821 (2.345.794) (1.580.295)

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

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

Voorzieningen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige voorzieningen

Voorziening deelnemingen 514.727 255.122

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Voorziening deelnemingen

Voorziening deelnemingen groepsmaatschappijen 514.727 255.122

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Voorziening deelnemingen groepsmaatschappijen

  Voorziening deelneming Fixers B.V. 514.727 255.122
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Langlopende schulden

Langlopende schulden

Stand per 31
december

2021

Aflossings-
verplichting

Resterende
looptijd > 1

jaar
€ € €

Totaal 498.324 130.008 368.316

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan banken

Leningen o/g 368.316 498.324

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Leningen o/g

Lening o/g Rabobank, geldlening A 184.158 249.162
Lening o/g Rabobank, geldlening B 184.158 249.162

368.316 498.324

Lening o/g Rabobank
Er is door de Rabobank een financiering verstrekt van € 900.000 aan Fixers Group B.V., Fixers B.V.,
Smartphone Repair B.V. en Fixers Holding B.V. 
Deze lening is opgedeeld in een rekening-courant krediet ad € 250.000, geldlening A ad € 325.000 en
geldlening B ad € 325.000. 
De financiering wordt administratief verwerkt in de jaarrekening van Fixers Group B.V. 

De volgende zekerheden zijn hierop verstrekt;
- eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris van Fixers Holding B.V.;
- eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden van Fixers Holding B.V.;
- eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen van Fixers Holding B.V.,
waaronder ook alle rechten uit verzekeringsovereenkomsten;
- Hoofdelijke aansprakelijkheid van Fixers Holding B.V., Fixers B.V. en Smartphone Repair B.V.

De Nederlandse staat stelt zich op grond van de BMKB-regeling borg voor de terugbetaling van de
geldlening A.

Fixers Group B.V. te Blaricum 17



2021 2020
€ €

Lening o/g Rabobank, geldlening A

Stand per 1 januari

Hoofdsom 325.000 -
Cumulatieve aflossing (10.834) -

Saldo per 1 januari 314.166 -

Mutaties

Verhoging - 325.000
Aflossing (65.004) (10.834)

Saldo mutaties (65.004) 314.166

Stand per 31 december

Hoofdsom 325.000 325.000
Cumulatieve aflossing (75.838) (10.834)

249.162 314.166
Kortlopend deel (65.004) (65.004)

Saldo per 31 december 184.158 249.162

Over de lening is 3,90% rente verschuldigd. De lening loopt tot oktober 2025. Aflossing zal plaats vinden
middels 60 maandelijkse annuïtaire termijnen van € 5.417.
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2021 2020
€ €

Lening o/g Rabobank, geldlening B

Stand per 1 januari

Hoofdsom 325.000 -
Cumulatieve aflossing (10.834) -

Saldo per 1 januari 314.166 -

Mutaties

Verhoging - 325.000
Aflossing (65.004) (10.834)

Saldo mutaties (65.004) 314.166

Stand per 31 december

Hoofdsom 325.000 325.000
Cumulatieve aflossing (75.838) (10.834)

249.162 314.166
Kortlopend deel (65.004) (65.004)

Saldo per 31 december 184.158 249.162

Over de lening is 3,90% rente verschuldigd. De lening loopt tot oktober 2025. Aflossing zal plaats vinden
middels 60 maandelijkse annuïtaire termijnen van € 5.417.

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan banken

Schulden aan banken 262.850 262.355
Aflossingsverplichtingen 130.008 130.008

392.858 392.363

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan banken

Rabobank rekening-courant 262.850 262.355

Het openstaand bedrag op de rekening-courant krediet binnen de groep bedraagt ultimo 2021
€ 239.338.
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan groepsmaatschappijen

    Rekening-courant Fixers Holding B.V. 635.247 -
Rekening-courant Smartphone Repair B.V. 270.374 147.558

905.621 147.558

Rekening-courant Fixers Holding B.V.
Over de rekening-courant wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld. Over de aflossing
dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden.

Rekening-courant Smartphone Repair B.V.
Over de rekening-courant wordt geen rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld. Over de aflossing
dienen nog nadere afspraken gemaakt te worden.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Tekstuele toelichting

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.

Fixers Group B.V. te Blaricum 20



Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021

2021 2020
€ €

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen immateriële vaste activa 18.482 18.481

2021 2020
€ €

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingskosten goodwill die van derden is verkregen 18.482 18.481

2021 2020
€ €

Overige bedrijfskosten

Overige personeelsbeloningen 431.020 -
Kantoorkosten 60.000 -
Algemene kosten 366.440 -

857.460 -

2021 2020
€ €

Overige personeelsbeloningen

Overige personeelskosten 431.020 -

2021 2020
€ €

Kantoorkosten

Doorberekende kantoorkosten 60.000 -

2021 2020
€ €

Algemene kosten

Managementvergoeding 98.000 -
Doorberekende algemene kosten 268.440 -

366.440 -
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2021 2020
€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde rente en kosten 41.664 65.808

2021 2020
€ €

Betaalde rente en kosten

Betaalde bankrente en -kosten 16.678 6.935
Rente en kosten vervroegde aflossing Collin Crowdfund - 24.959
Rente lening o/g Rabobank, geldlening A, B 24.986 17.151
Garantieprovisie en behandelingskosten - 16.763

41.664 65.808

2021 2020
€ €

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

    Resultaat deelneming Fixers Holding B.V. (455.960) (537.561)
  Resultaat deelneming Fixers Group B.V. 4.115 4.102

(451.845) (533.459)

Nieuw-Vennep, 23 mei 2022

Fixers Group B.V.

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