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Aan de directie van
Smartphone Repair 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 Smartphone Repair B.V. te
Nieuw Vennep.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Smartphone Repair B.V. te Amsterdam 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 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 Smartphone Repair 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

Berekening belastbaar bedrag

2021
€

Totaal van resultaat voor belastingen 4.632
Niet aftrekbare bedragen 130
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen 171

4.933

Investeringsregelingen

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (1.479)

Belastbaar bedrag 3.454
Afronding 4

Afgerond belastbaar bedrag 3.450

Berekening vennootschapsbelasting

2021
€

15,00% van € 3.450 517

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
€ € € € €

Oudere jaren (3.099) - 3.099 - -
2017 (2.686) - 886 1.800 -
2018 (4.750) - 1.878 2.872 -
2019 (793) - 3.648 (2.855) -
2020 (141) - - - (141)
2021 - 517 - - 517

(11.469) 517 9.511 1.817 376
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Winst-en-verliesrekening

In de winst-en-verliesrekening is de vennootschapsbelastingpost als volgt verwerkt:
2021

€

Belastingen uit huidig boekjaar 517

Aangiftes vennootschapsbelasting

De aangiftes vennootschapsbelasting zijn tot en met 2020 definitief opgelegd door de Belastingdienst.

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 12.676 12.089

Financiële vaste activa 15.036 15.036

Vlottende activa

Voorraden
Gereed product en handelsgoederen 23.293 31.838

Vorderingen
Vorderingen op groepsmaatschappijen 270.374 147.558
Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 11.469
Overlopende activa 7.761 11.589

278.135 170.616

Liquide middelen 8.008 22.742

337.148 252.321
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Passiva

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Eigen vermogen
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal 10 10
Agioreserve 50.017 50.017
Overige reserve 38.013 33.898

88.040 83.925

Langlopende schulden
Belastingdienst 210.479 -
Overige schulden 9.246 9.246

219.725 9.246

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten 8.608 2.650
Schulden ter zake van belastingen en pre-
mies sociale verzekeringen 12.395 148.795
Overlopende passiva 8.380 7.705

29.383 159.150

337.148 252.321
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Winst-en-verliesrekening over 2021 

2021 2020
€ € € €

Netto-omzet 491.518 548.899
Inkoopwaarde van de omzet (290.864) (324.619)

Brutowinst 200.654 224.280

Overige bedrijfsopbrengsten - 4.000

Brutomarge 200.654 228.280

Lasten uit hoofde van personeelsbeloning-
en 97.620 150.708
Afschrijvingen op immateriële, materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen 4.695 4.511
Overige bedrijfskosten 89.495 66.979

Totaal van som der kosten 191.810 222.198

Totaal van bedrijfsresultaat 8.844 6.082

Rentelasten en soortgelijke kosten (4.212) (2.121)

Totaal van resultaat voor belastingen 4.632 3.961

Belastingen over de winst of het verlies (517) 141

Totaal van resultaat na belastingen 4.115 4.102
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Smartphone Repair B.V. is feitelijk gevestigd op Haverstraat 39, 2153 GB te Nieuw Vennep Nederland, is
statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 66935962.

Algemene toelichting

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

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

Groepsverhoudingen

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

Smartphone Repair 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.

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.
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Foutherstel

Informatieverschaffing over foutherstel

Bij het samenstellen van de jaarrekening 2021 blijkt dat het ontvangen voorschot NOW ad € 9.246 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 Smartphone Repair 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 vennootschapsbelasting
- Rekening-courant Fixers Group per 1-1-2021 voor correctie € 9.943 
- Correctie belastingdruk 2020 € 1.526
- Rekening-courant Fixers Group per 1-1-2021 na correctie € 11.469

Mutatie verloopoverzicht overige reserve 2021
- Overige reserve per 1-1-2021 voor correctie € 41.618
- Correctie NOW bate 2020 ten laste van overige reserve € 9.246
- Lagere druk vennootschapsbelasting € 1.526
- Overige reserve per 1-1-2021 na correctie € 33.898

Mutatie langlopende schuld
- Langlopende schuld per 1-1-2021 voor correctie € -
- Opnemen schuld inzake NOW € 9.246
- Langlopende schuld per 1-1-2021 na correctie € 9.246
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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.

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.

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.

Pensioenlasten

Smartphone Repair B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De
over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Op de Nederlandse
pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt
Smartphone Repair B.V. op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een
terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies
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worden als verplichting op de balans opgenomen.

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 44.621
Cumulatieve afschrijvingen (32.532)

Boekwaarde per 1 januari 2021 12.089

Mutaties 

Investeringen 5.282
Afschrijvingen (4.695)

Saldo mutaties 587

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs 49.903
Cumulatieve afschrijvingen (37.227)

Boekwaarde per
31 december 2021 12.676

Materiële vaste activa: Economische levensduur

Andere vaste
bedrijfsmid-

delen
Afschrijvingspercentage 20,00

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 15.036 15.036
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen

Waarborgsommen 15.036 15.036

Vlottende activa

Voorraden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Gereed product en handelsgoederen

Handelsgoederen 23.293 31.838

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Vorderingen op groepsmaatschappijen

  Rekening-courant Fixers Group B.V. 270.374 147.558

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

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting - 11.469

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overlopende activa

Overlopende activa 7.761 11.589

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Liquide middelen

Gelden onderweg 1.307 18.737
Rabobank rekening-courant 6.701 4.005

8.008 22.742
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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
10 50.017 33.898 83.925

Uit resultaatverdeling - - 4.115 4.115

Stand per 31 december 2021 10 50.017 38.013 88.040

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt € 10 verdeeld in 10 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 230.803 11.078 219.725

Resterende looptijd > 5 jaar

€ 33.234

2021 2020
€ €

Belastingdienst

Saldo per 1 januari - -
Verhoging 221.557 -

221.557 -
Kortlopend deel (11.078) -

Saldo per 31 december 210.479 -
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Belastingdienst, Bijzonder uitstel van betaling
Loonheffing 56.072 -
Omzetbelasting 165.485 -

Totaal 221.557 -

Smartphone Repair 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 9.246 9.246

31-12-2021 31-12-2020
€ €

UWV

UWV, NOW subsidies 9.246 9.246

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 8.608 2.650

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 6.713 104.794
Loonheffing 2.804 24.031
Vennootschapsbelasting 376 -
Pensioenen 2.502 19.970

12.395 148.795

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overlopende passiva

Vakantiegeld 3.362 2.687
Overlopende passiva 5.018 5.018

8.380 7.705
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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 € 33.250. Hiervan
vervalt binnen 1 jaar € 21.000, na 1 jaar € 12.250 en na 5 jaar € nihil.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen

Smartphone Repair 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.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021

2021 2020
€ €

Netto-omzet

Omzet Amsterdam Ijburg 212.703 245.017
Omzet Amstelveen 278.815 303.882

491.518 548.899

2021 2020
€ €

Inkoopwaarde van de omzet

Inkoopwaarde omzet 290.864 324.619

2021 2020
€ €

Overige bedrijfsopbrengsten

Subsidie Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) - 4.000

2021 2020
€ €

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen 79.552 126.373
Sociale lasten en pensioenlasten 18.068 24.335

97.620 150.708

2021 2020
€ €

Lonen

Bruto loon 78.566 92.592
Ziekengelden 1.972 3.538
Inhuur personeel - 30.175
Ontvangen loonsubsidies (1.000) -
Mutatie vakantiegeld 14 68

79.552 126.373
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2021 2020
€ €

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten 12.001 15.763
Pensioenlasten 6.067 8.572

18.068 24.335

2021 2020
€ €

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen materiële vaste activa 4.695 4.511

2021 2020
€ €

Afschrijvingen materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.695 4.511

2021 2020
€ €

Overige bedrijfskosten

Overige personeelsbeloningen (8.367) 15.413
Huisvestingskosten 70.156 44.216
Verkoopkosten 26.755 11.971
Kantoorkosten 9.264 2.422
Algemene kosten (8.313) (7.043)

89.495 66.979

2021 2020
€ €

Overige personeelsbeloningen

Kantinekosten 594 75
Reiskostenvergoeding woon-werk 5.854 1.543
Overige kostenvergoedingen 755 12.044
Overige personeelskosten (15.570) 1.751

(8.367) 15.413
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2021 2020
€ €

Huisvestingskosten

Betaalde huur 56.029 40.946
Onderhoud gebouwen 4.411 -
Schoonmaakkosten 3.395 141
Gas, water en elektra 3.056 1.439
Onroerende zaakbelasting 2.202 1.457
Overige huisvestingskosten 1.063 233

70.156 44.216

2021 2020
€ €

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 24.000 11.232
Kosten sponsoring 54 -
Relatiegeschenken 54 -
Incassokosten 461 739
Overige verkoopkosten 2.186 -

26.755 11.971

2021 2020
€ €

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 5.817 -
Porti 79 -
Telefoon- en faxkosten 1.803 1.538
Drukwerk 645 -
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris 8 -
Internetkosten 912 884

9.264 2.422
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2021 2020
€ €

Algemene kosten

Abonnementen en contributies 145 520
Assurantiepremie 331 525
Accountantskosten, andere niet-controlediensten 230 503
Overige algemene kosten 2.988 6.070

3.694 7.618
Doorberekende algemene kosten (12.007) (14.661)

(8.313) (7.043)

2021 2020
€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 2.395 2.121
Overige rentelasten 1.817 -

4.212 2.121

2021 2020
€ €

Betaalde bankrente

Betaalde bankrente en -kosten 2.395 2.121

2021 2020
€ €

Overige rentelasten

Heffingsrente Belastingdienst 1.817 -
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Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

Uitsplitsing

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode
2,32 2,90

Nieuw Vennep, 23 mei 2022

Smartphone Repair B.V.

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