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Aan de directie van  
Fixers Holding B.V. 
Torenlaan 9 
1261GA  Blaricum 
     
 
Nieuw-Vennep, 5 juli 2021  
 
Geacht bestuur,  

Samenstellingsverklaring van de accountant 

 
De jaarrekening van Fixers Holding 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 2020 en de 
winst-en-verliesrekening over 2020 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 Fixers Holding 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 dan ook ervan 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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Resultaten 

Ontwikkeling resultaat 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € -1.205.344, tegenover € -923.401 over 2019. 
Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de winst- en 
verliesrekening. 

  2020 2019   

  € € % 

Netto-omzet - 177.522 100,0 
Wijziging in voorraad gereed product en onderhanden werk - -72.866 -41,0 
Kostprijs van de omzet - -177.522 -100,0 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) - -72.866 -41,0 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
      

Afschrijvingen immateriële vaste activa 5.580 4.685 2,6 
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.359 1.107 0,6 
        

Overige bedrijfskosten 
      

Overige personeelsgerelateerde kosten 308.403 413.218 232,8 
Huisvestingskosten -363 68.506 38,6 
Verkoopkosten 26.768 171.979 96,9 
Auto- en transportkosten 20.899 8.259 4,7 
Kantoorkosten 50.853 70.274 39,6 
Andere kosten 248.277 200.821 113,1 
        

Som der kosten 661.776 938.849 528,9 

Bedrijfsresultaat -661.776 -1.011.715 -569,9 

Financiële baten en lasten -41.456 -16.205 -9,1 
Belastingen 105.185 191.142 107,7 
Aandeel in resultaat deelnemingen -607.297 -86.623 -48,8 

Resultaat -1.205.344 -923.401 -520,2 
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Fiscale positie 

Verschuldigde vennootschapsbelasting 

Het belastbaar bedrag is als volgt te berekenen: 

Berekening belastbaar bedrag 2020 

  € 

Resultaat voor belastingen -703.232 
Fiscale afschrijving lager dan commerciële afschrijving 1.998 

Belastbaar bedrag -701.234 

Hierover is geen belasting verschuldigd. 

Verrekenbare verliezen 

Fiscale verliezen zijn gedurende negen jaar compensabel met eventuele toekomstige fiscale winsten. 
De nog te verrekenen verliezen ultimo 2020 zijn hieronder opgenomen: 

Voorwaarts verrekenbare verliezen 
Stand 1 januari 

2020 
Verlies in 
boekjaar 

Stand 31 
december 2020 

  € € € 

Compensabel verlies 2018 241.346 - 241.346 
Compensabel verlies 2019 1.032.936 - 1.032.936 
Compensabel verlies 2020 - 701.234 701.234 

Totaal verrekenbare verliezen 1.274.282 701.234 1.975.516 

Verrekenbare vennootschapsbelasting         
Latente belastingvorderingen 15,00 % van 1.975.516 296.327 

Latente belastingvorderingen in balans 296.327 

Deze verliezen zijn gedurende negen jaar compensabel met eventuele toekomstige fiscale winsten en 
zijn als latente vordering op de balans opgenomen onder de post Financiële vaste activa. 
  

Tot het geven van nadere toelichting altijd bereid. 
 
 
Accountantskantoor XS AA&A B.V. 
namens deze,  
 
 
 
 
X. Spaargaren AA   
 



 

 

JAARREKENING 
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Balans per 31 december 2020 

Activa 

(na resultaatbestemming) 31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Vaste activa 
    

Immateriële vaste activa 27.457 33.038 
Materiële vaste activa 4.331 5.690 
Financiële vaste activa 296.327 554.653 
 

328.115 593.381 

Vlottende activa 
    

Vorderingen 45.284 34.465 
Liquide middelen 51.913 13.025 
 

97.197 47.490 

Totaal 425.312 640.871 

Passiva 

(na resultaatbestemming) 31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Eigen vermogen 
    

Aandelenkapitaal 143 143 
Agio 1.787.524 798.766 
Herwaarderingsreserve - 4.157 
Overige reserves -2.512.182 -1.310.995 
 

-724.515 -507.929 

Voorzieningen 261.179 - 
Langlopende schulden 593.077 802.649 
Kortlopende schulden 295.571 346.151 

Totaal 425.312 640.871 
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Winst- en verliesrekening over 2020 

  2020 2019 

  € € 

Netto-omzet - 177.522 
Wijziging in voorraad gereed product en onderhanden werk - -72.866 
Kostprijs van de omzet - -177.522 

Brutomarge - -72.866 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 6.939 5.792 
Overige bedrijfskosten 654.837 933.057 

Som der kosten 661.776 938.849 

Bedrijfsresultaat -661.776 -1.011.715 

Financiële baten en lasten -41.456 -16.205 

Resultaat voor belastingen -703.232 -1.027.920 

Belastingen -105.185 -191.142 
Aandeel in resultaat deelnemingen -607.297 -86.623 

Resultaat na belastingen -1.205.344 -923.401 
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Algemene toelichting 

Naam rechtspersoon Fixers Holding B.V. 
Rechtsvorm Besloten vennootschap 
Zetel rechtspersoon Blaricum 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 69639027 
Basisgrondslagen Commercieel 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Fixers Holding B.V., statutair gevestigd te Blaricum bestaan voornamelijk uit het 
besturen van- en deelnemen in andere vennootschappen. 

Locatie feitelijke activiteiten 
De onderneming verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Blaricum. 

Groepsverhoudingen 
Fixers Holding B.V. vormt samen met Fixers Group B.V., Fixers B.V. en Smartphone Repair B.V. een 
groep. 

Vrijstelling van consolidatie 
Aangezien Fixers Holding B.V. geconsolideerd ook als kleine rechtspersoon valt aan te merken is 
consolidatie achterwege gelaten op grond van het bepaalde in artikel 2:407 lid 2 sub a BW. 

Informatie met betrekking tot de continuïteit 
Het eigen vermogen van Fixers Holding B.V. bedraagt per 31 december 2020 € -724.515. De financiering 
hiervan vindt geheel plaats met kortlopende/langlopende schulden van aandeelhouders. De 
continuïteit van de vennootschap hangt in hoge mate af van de bereidheid van de aandeelhouders deze 
financiering te continueren. Op dit moment zijn hierover concrete toezeggingen gedaan waardoor de 
onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de 
continuïteit van het geheel van de werkzaamheden van Fixers Holding B.V. niet aan de orde is. 

Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW 
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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Grondslagen voor waardering activa 

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 (of van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort) 
hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 

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.  

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 Holding 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. 
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. 
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde 
dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd 
tegen reële waarde.  
 
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële 
waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). 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. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief 
transactiekosten indien materieel. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de 
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van 
voorzieningen wegens oninbaarheid. 
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Grondslagen voor waardering passiva 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op 
basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, 
tenzij anders vermeld. 

Overige voorzieningen 
Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van 
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen. 

Grondslagen voor bepaling resultaat 

Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.  

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van 
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 
actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 

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

Belastingen 
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het 
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening 
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van 
toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. 

Aandeel in resultaat deelnemingen 
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en 
financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van 
deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Fixers Holding B.V. geldende 
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Bij deelnemingen waarin geen invloed van 
betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat 
aangemerkt. 
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Toelichting op balans 

Immateriële vaste activa 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Intellectuele eigendom (website) 11.644 15.227 
Goodwill 15.813 17.811 

Totaal 27.457 33.038 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de immateriële vaste activa gedurende het boekjaar weer: 

  

Intellectuele 
eigendom 
(website) Goodwill Totaal 

  € € € 

Boekwaarde 1 januari 2020 
      

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 17.914 20.000 37.914 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.687 -2.189 -4.876 
 

15.227 17.811 33.038 

Mutaties 2020 
      

Afschrijvingen -3.583 -1.998 -5.580 
 

-3.583 -1.998 -5.581 

Boekwaarde 31 december 2020 
      

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 17.914 20.000 37.914 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -6.270 -4.187 -10.457 
 

11.644 15.813 27.457 

Afschrijvingspercentage 20,0 10,0   

Materiële vaste activa 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.331 5.690 

Totaal 4.331 5.690 
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Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer: 

  

Andere 
vaste 

bedrijfs-
middelen 

  € 

Boekwaarde 1 januari 2020 
  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 6.797 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.107 
 

5.690 

Mutaties 2020 
  

Afschrijvingen -1.359 
 

-1.359 

Boekwaarde 31 december 2020 
  

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 6.797 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.466 
 

4.331 

Afschrijvingspercentage (gemiddeld) 20,0 

Financiële vaste activa 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen - 346.118 

Latente belastingvorderingen 
    

Beschikbare voorwaartse verliescompensatie 296.327 191.142 
      

Overige vorderingen (langlopend) 
    

Waarborgsommen - 17.393 
      

Totaal 296.327 554.653 
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Onderstaand overzicht geeft het verloop van de financiële vaste activa gedurende het boekjaar weer: 

  

Deelnemingen 
in groeps-

maatschappijen 

Latente 
belasting-

vorderingen 

Overige 
vorderingen 
(langlopend) Totaal 

  € € € € 

Boekwaarde 1 januari 2020 346.118 191.142 17.393 554.653 

Mutaties 2020 
        

Waarborgsommen - - -17.393 -17.393 
Dotatie - 105.185 - 105.185 
Aandeel in resultaat deelnemingen -658.062 - - -658.062 
Vorming voorziening 311.944 - - 311.944 
 

-346.118 105.185 -17.393 -258.326 

Boekwaarde 31 december 2020 - 296.327 - 296.327 

Overzicht van deelnemingen 
De deelnemingen betreffen de volgende maatschappijen: 

Naam rechtspersoon 
Vestigings-
plaats % kapitaal 

Fixers Group B.V. Nieuw-Vennep 100,00 

Vorderingen 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Vorderingen op handelsdebiteuren 28.014 - 
      

Belastingvorderingen 
    

Omzetbelasting 16.202 28.985 

Overlopende activa 
    

Vooruitbetaalde kosten 1.068 5.480 
      

Totaal 45.284 34.465 

Liquide middelen 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Banktegoeden 51.913 13.025 

Totaal 51.913 13.025 
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Eigen vermogen 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Aandelenkapitaal 143 143 
Agio 1.787.524 798.766 
Herwaarderingsreserve - 4.157 
Overige reserves -2.512.182 -1.310.995 

Totaal -724.515 -507.929 

Onderstaand overzicht geeft het verloop van het eigen vermogen gedurende het boekjaar weer: 

  
Aandelen-

kapitaal Agio 
Herwaarderings-

reserve 
Overige 
reserves Totaal 

  
€ € € € € 

Stand 1 januari 2020 143 798.766 4.157 -1.310.995 -507.929 

Mutaties 2020 
          

Stortingen door aandeelhouders - 988.758 - - 988.758 
Resultaat boekjaar - - - -1.205.344 -1.205.344 
Rechtstreekse mutaties - - -4.157 4.157 - 
 

- 988.758 -4.157 -1.201.187 -216.586 

Stand 31 december 2020 143 1.787.524 - -2.512.182 -724.515 

Aandelenkapitaal 
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt € 143, verdeeld in 14.286 gewone aandelen elk € 
€ 0,01. 

Agio 
Het agio omvat de opbrengsten uit de uitgifte van aandelen voor zover deze hoger zijn dan het 
nominale bedrag van de aandelen. 

Herwaarderingsreserve 
De herwaarderingsreserve heeft betrekking op overgenomen voorraden welke tegen marktwaarde 
worden gewaardeerd.  
Het verloop van de post is als volgt: 

Herwaarderingsreserve 2020 2019 

  € € 

Stand 1 januari 4.157 - 
Gerealiseerde herwaarderingen via winst- en verliesrekening -4.157 4.157 

Stand 31 december - 4.157 

Overige reserves 
Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € -1.205.344. 
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Voorzieningen 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Voorziening voor deelnemingen 
    

Fixers Group B.V. 261.179 - 
      

Totaal 261.179 - 

Langlopende schulden 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Schulden aan banken 
    

Lening Knab Bank - 202.500 
      

Schulden aan groepsmaatschappijen 
    

Rekening-courant Fixers Group B.V. 593.077 - 
      

Schulden aan deelnemingen en aandeelhouders 
    

Lening Kees Beheer B.V. - 136.672 
Lening Oyster Ventures B.V. - 320.000 
Lening He-Ma (Return) Holdings B.V. - 97.844 
Lening Molletjes Beheer B.V. - 20.633 
Lening Barbarossa Investments B.V. - 25.000 

  - 600.149 

Totaal 593.077 802.649 

Toelichting 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn inbegrepen in het saldo. 
De jaarlijkse aflossingsverplichting is niet apart opgenomen onder de kortlopende schulden. In 2020 
heeft een herfinanciering plaatsgevonden. De groep heeft een bancaire financiering aangetrokken 
(totaal € 900.000) en de schulden aan de aandeelhouders zijn als agiostorting verwerkt.  
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Kortlopende schulden 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 284.371 264.609 

Overlopende passiva 
    

Commissie voorschot Harmony - 35.500 
Nog te ontvang facturen 2.200 38.542 
Nog te betalen kosten 9.000 7.500 

  11.200 81.542 

Totaal 295.571 346.151 
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Toelichting op winst- en verliesrekening 

Omzet en brutomarge 

  2020 2019 

  € € 

Netto-omzet - 177.522 

Wijziging in voorraad gereed product en onderhanden werk 
    

Afwaardering voorraden - -72.866 
      

Som der bedrijfsopbrengsten - 104.656 

Kostprijs van de omzet - 177.522 

Brutomarge (brutobedrijfsresultaat) - -72.866 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 

  2020 2019 

  € € 

Afschrijving op immateriële vaste activa 5.580 4.685 
Afschrijving op materiële vaste activa 1.359 1.107 

Totaal 6.939 5.792 
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Overige bedrijfskosten 

  2020 2019 

  € € 

Overige personeelsgerelateerde kosten 
    

Inhuur en inzet derden 102.903 144.991 
Doorbelaste personeelskosten Fixers B.V. 102.268 166.469 
Managementvergoeding 97.500 100.500 
Overige personeelsgerelateerde kosten 5.732 1.258 

  308.403 413.218 

Huisvestingskosten 
    

Huur -855 25.150 
Onderhoud en inrichting winkels 492 6.599 
Doorbelaste huisvestingskosten Fixers B.V. - 36.757 

  -363 68.506 

Verkoopkosten 
    

Online marketing en reclame 25.811 164.161 
Overige verkoopkosten 957 7.818 

  26.768 171.979 

Auto- en transportkosten 
    

Leasekosten 18.761 7.757 
Overige autokosten 2.138 502 

  20.899 8.259 

Kantoorkosten 
    

Accountants-, administratie- en advieskoten 30.119 8.935 
Internet, automatisering en communitcatie 8.384 44.499 
Juridische advieskosten en notariskosten 7.010 15.541 
Overige kantoor- en algemenekosten 5.340 1.249 
Kosten van oprichting - 50 

  50.853 70.274 

Andere kosten 
    

Doorbelaste kosten overhead Fixers BV en Smartphone Repair BV 248.277 200.821 
      

Totaal 654.837 933.057 
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Financiële baten en lasten 

  2020 2019 

  € € 

Rentelasten banken 
    

Rente leningen aandeelhouders -36.351 - 
Rente Knab / crowdfunding -2.900 -15.465 
Rente en kosten bank -2.205 -740 

Financiële baten en lasten (saldo) -41.456 -16.205 

Belastingen 

  2020 2019 

  
€ € 

Latente vennootschapsbelasting -105.185 -191.142 

Belastingen resultaat -105.185 -191.142 

Aandeel in resultaat deelnemingen 

  2020 2019 

  € € 

Aandeel in resultaat groepsmaatschappijen 
    

Resultaat Fixers Group B.V. -607.297 -86.623 
      

Totaal -607.297 -86.623 
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Overige toelichtingen 

Werknemers 

Toelichting gemiddeld aantal werknemers 
De vennootschap heeft geen personeel in dienst. 

Resultaatbestemming 

Resultaatbestemming 
De algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019 vastgesteld 
conform het daartoe gedane voorstel. 

Voorstel resultaatbestemming 
De directie stelt aan de algemene vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2020 ten bedrage 
van € -1.205.344 geheel ten laste van de overige reserves te brengen. 

Ondertekening 

Blaricum, 5 juli 2021 

Naam Functie Handtekening 
  

  P. Leeuw Bestuurder  

 

  
 


