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Aan de directie van
SEASOGOOD B.V.  
Johan Huizingalaan 763 A  
1066 VH  Amsterdam
  
  
Referentie: 7010235 Schijndel, 28 september 2022

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit van de door ons verrichte werkzaamheden over het boekjaar 2021 met
betrekking tot uw besloten vennootschap.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur

De jaarrekening van SEASOGOOD B.V. te 's-Hertogenbosch 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
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 SEASOGOOD 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 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.

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van SEASOGOOD B.V. met als doel
SEASOGOOD B.V. in staat te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze
samenstellingsverklaring is uitsluitend bestemd voor het bestuur van SEASOGOOD B.V. en dient niet te
worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

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



ALGEMEEN

Oprichting
De onderneming is op 31 maart 2021 opgericht.

RESULTAAT

x € 1.000

2021

%

Netto-omzet 184 100,0
Inkoopwaarde van de omzet 133 72,6

Brutomarge 51 27,4

Personeelskosten 27 14,6
Afschrijvingen 2 0,9
Overige personeelskosten 2 1,2
Huisvestingskosten 4 2,1
Exploitatiekosten 31 16,6
Kantoorkosten - 0,2
Verkoopkosten 90 48,9
Algemene kosten 104 56,3

Som der bedrijfskosten 260 140,8

Bedrijfsresultaat -209 -113,4

Financiële baten en lasten -5 -2,7

Resultaat voor belastingen -214 -116,1

Belastingen 32 17,4

Resultaat na belastingen -182 -98,7
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FINANCIËLE POSITIE
Analyse van beschikbare middelen
Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021 

x € 1.000 x € 1.000

Beschikbaar op lange termijn:
Eigen vermogen 258
Achtergestelde leningen 150

408

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Immateriële vaste activa 28
Materiële vaste activa 2
Financiële vaste activa 89

119

Werkkapitaal 289

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 30
Vorderingen 26
Liquide middelen 307

363

Af: kortlopende schulden 74

Werkkapitaal 289

- 5 -



FISCALE POSITIE

Berekening belastbaar bedrag 2021
Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2021 is als volgt berekend:

2021

€ €

Resultaat voor belastingen -213.763

Fiscale verschillen:

Niet aftrekbare kosten 247

Belastbaar bedrag 2021 -213.516

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Te verrekenen verliezen
Per 31 december 2021 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 213.516.
De verliezen vanaf boekjaar 2019 kunnen binnen een termijn van zes jaar worden verrekend met
toekomstige winsten. Verliezen uit eerdere boekjaren kunnen binnen een termijn van negen jaar worden
verrekend.

Met ingang van 1 januari 2022 worden verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Dit geldt voor verliezen
die stammen uit boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013, voor zover deze verliezen worden
verrekend met belastbare winsten genoten in boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. 
Voor deze compensabele verliezen is een latente belastingvordering opgenomen die is gewaardeerd tegen
het nominale belastingtarief van 15,0%.

Compensabele verliezen

Compensabele
aanspraak per
31 maart 2021

€

Verlies in
2021

€

Compensabele
aanspraak per
31 december

2021

€

2021 - 213.516 213.516
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Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere
toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,

Schijndel, 28-09-2022

HLB WVDB Adviseurs & Accountants B.V.

J.J. Das AA 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa  (1)

Kosten van ontwikkeling 28.310
Merknaam en rechten van intellectuele eigendom 1

28.311

Materiële vaste activa  (2)

Inventaris 1.861

Financiële vaste activa  (3)

Overige vorderingen 88.650

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden  (4) 29.860

Vorderingen  (5)

Belastingen en premies sociale verzekeringen 26.458

Liquide middelen  (6) 306.489

 481.629

SEASOGOOD B.V.
's-Hertogenbosch

Samenstellingsverklaring afgegeven - 8 -



31 december 2021

€ €

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN  (7)

Geplaatst kapitaal 132
Agio 439.494
Overige reserves -181.735

257.891

ACHTERGESTELDE LENINGEN  (8) 150.000

GARANTIEVERMOGEN 407.891

KORTLOPENDE SCHULDEN  (9)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 60.991
Belastingen en premies sociale verzekeringen 11.380
Overige schulden en overlopende passiva 1.367

73.738

 481.629

Samenstellingsverklaring afgegeven - 9 -



WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€ €

Brutomarge 50.450

Personeelskosten  (12) 26.978
Afschrijvingen  (13) 1.561
Overige bedrijfskosten  (14) 230.769

259.308

Bedrijfsresultaat -208.858

Financiële baten en lasten  (15) -4.905

Resultaat voor belastingen -213.763
Belastingen  (16) 32.028

Resultaat na belastingen -181.735

SEASOGOOD B.V.
's-Hertogenbosch

Samenstellingsverklaring afgegeven - 10 -



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING VAN DE JAARREKENING

Activiteiten
De activiteiten van SEASOGOOD B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
81851618, statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch bestaan voornamelijk uit: vervaardiging van overige
voedingsmiddelen, het ontwikkelen, vermarkten en distribueren van plantaardge vis.

Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de onderneming.

Vestigingsadres en rechtsvorm
SEASOGOOD B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 81851618) is feitelijk gevestigd op Johan
Huizingalaan 763 A te 's-Hertogenbosch.

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
SEASOGOOD B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen.

Activa en verplichtingen 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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen.
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.

SEASOGOOD B.V.
's-Hertogenbosch
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd
met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Op vooruitbetalingen op immateriële
vaste activa wordt niet afgeschreven. 

Ontwikkelingskosten worden geactiveerd voor zover deze betrekking hebben op commercieel haalbaar
geachte projecten. De ontwikkeling van een immaterieel vast actief wordt commercieel haalbaar geacht als
het technisch uitvoerbaar is om het actief te voltooien, de onderneming de intentie heeft om het actief te
voltooien en het vervolgens te gebruiken of te verkopen is (inclusief het beschikbaar zijn van adequate
technische, financiële en andere middelen om dit te bewerkstelligen), de onderneming het vermogen heeft
om het actief te gebruiken of te verkopen, het waarschijnlijk toekomstige economische voordelen zal
genereren en de uitgaven gedurende de ontwikkeling betrouwbaar zijn vast te stellen. De vervaardigingsprijs
omvat voornamelijk de salariskosten van het betrokken personeel; de geactiveerde kosten worden na
beëindiging van de ontwikkelingsfase (actief gereed voor ingebruikname) afgeschreven over de verwachte
gebruiksduur. De afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode. De kosten voor onderzoek en de
overige kosten voor ontwikkeling worden ten laste van het resultaat gebracht in de periode waarin deze zijn
gemaakt.

Voor het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelingskosten wordt een wettelijke reserve
gevormd.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikneming. Op gronden en/of terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen op deelnemingen worden initieel gewaardeerd
tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze
vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met
eventuele waardeverminderingen.

 Latente belastingvorderingen

Onder de financiële vaste activa zijn latente belastingvorderingen opgenomen, indien en voor zover het
waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze latente
belastingvorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben overwegend een langlopend
karakter. De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde van het
verslagjaar geldende belastingtarieven dan wel tegen de in komende jaren geldende tarieven, voor zover
deze al bij wet zijn vastgesteld.

SEASOGOOD B.V.
's-Hertogenbosch
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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 bestaan 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. 
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.

Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en
bijkomende kosten, zoals invoerrechten, transportkosten en andere kosten die direct kunnen worden
toegerekend aan de verwerving van voorraden. 

Handelskortingen, rabatten en soortgelijke (te) ontvangen vergoedingen met betrekking tot de inkoop van
voorraden worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. 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 kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van korter dan 1 jaar.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen
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. 
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en onder vlottende activa
opgenomen effecten.
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

 Verkoop van goederen

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

SEASOGOOD B.V.
's-Hertogenbosch
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Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat een actief
beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het
actief. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering, alsmede vooruitbetalingen op
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast. 
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
 Rentebaten en rentelasten

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de
periode waartoe zij behoren.

Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) 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.

SEASOGOOD B.V.
's-Hertogenbosch
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Kosten van
ontwikkeling

€

Merknaam
en rechten

van
intellectuele
eigendom

€

Totaal

€

 Boekwaarde per  31 maart 2021
Verkrijgingsprijs - - -
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen - - -

- - -

 Mutaties 
Investeringen 29.800 - 29.800
Afschrijvingen -1.490 - -1.490
Overige mutaties - 1 1

28.310 1 28.311

 Boekwaarde per  31 december 2021
Verkrijgingsprijs 29.800 - 29.800
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen -1.490 1 -1.489

28.310 1 28.311

 Afschrijvingspercentages
 %

Kosten van ontwikkeling  10
Merknaam en rechten van intellectuele
eigendom  0

Door de Founding Partners zijn conform artikel 2 'intellectuele eigendomrechten' van afdeling II van de
paticipatieovereenkomst alle intellectuele eigendomsrechten die van materieel belang zijn of naar
verwachting zullen zijn voor de business, om niet, volledig en onbezwaard in de vennootschap ingebracht. De
intellectuele eigendomsrechten zijn middels de overeengekomen participatie-overeenkomst overgedragen en
geleverd aan de vennootschap. De Founding Partners hebben een onherroepelijke, exclusieve,
eeuwigdurende, kosteloze licentie aan de vennootschap verleend inzake de intellectuele eigendommen.

SEASOGOOD B.V.
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2. Materiële vaste activa

Inventaris

€

 Boekwaarde per  31 maart 2021
Aanschaffingswaarde -
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -

-

 Mutaties 
Investeringen 1.932
Afschrijvingen -71

1.861

 Boekwaarde per  31 december 2021
Aanschaffingswaarde 1.932
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -71

Boekwaarde per 31 december 2021 1.861

 Afschrijvingspercentages
 %

Inventaris  20

SEASOGOOD B.V.
's-Hertogenbosch
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3. Financiële vaste activa

31-12-2021 

€

 Overige vorderingen

Waarborgsom Larco Foods B.V. 56.622
Latente belastingvorderingen 32.028

88.650

2021

€

 Waarborgsom Larco Foods B.V.

Stand per 31 maart -
Mutaties boekjaar 56.622

Stand per 31 december 56.622

Larco Foods B.V. produceert en levert de producten van SEASOGOOD B.V. aan de afnemende partijen.
SEASOGOOD B.V. factureert maandelijks achteraf aan Larco Foods B.V. middels een margefactuur. Hierbij
is overeengekomen dat Larco Foods B.V. een borgstelling houdt voor de eerste € 75.000 aan opbrengsten
voor tenminste één jaar, aangezien Larco Foods B.V. het risico draagt. De borgstelling wordt na één jaar
herzien. 

 Latente belastingvorderingen

Stand per 31 maart -
Mutaties boekjaar 32.028

Stand per 31 december 32.028

VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden

31-12-2021 

€

 Gereed product en handelsgoederen

Gereed product 29.860

SEASOGOOD B.V.
's-Hertogenbosch
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5. Vorderingen

31-12-2021 

€

 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 26.458

6. Liquide middelen
Rabobank 306.389
Kas 100

306.489

SEASOGOOD B.V.
's-Hertogenbosch
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PASSIVA

7. EIGEN VERMOGEN

31-12-2021 

€

Geplaatst kapitaal
Geplaatst en volgestort zijn 13.163 gewone aandelen nominaal € 0,01 132

2021

€

 Agio

Stand per 31 maart -
Dotatie 437.468
Geaccumuleerde rente 2.026

Stand per 31 december 439.494

De agioreserve is op 27 oktober 2021 en 10 november 2021 ontstaan bij een aandelenstorting, waarbij de
verkrijgingsprijs hoger was dan de nominale waarde van de aandelen. 

Overige reserves
Stand per 31 maart -
Resultaat boekjaar -181.735

Stand per 31 december -181.735

De continuïteit van de vennootschap wordt gewaarborgd doordat de onderneming nog in een startende fase
zit. Daarnaast beschikt de onderneming over voldoende middelen om mogelijk direct opeisbare
verplichtingen te voldoen. Het voortbestaan van de onderneming is niet onmogelijk, waardoor de waardering
op basis van "going concern" is verwerkt.

SEASOGOOD B.V.
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31-12-2021 

€

8. ACHTERGESTELDE LENINGEN
Lening o/g Rabobank I 75.000
Lening o/g Rabobank II 75.000

150.000

2021

€

 Lening o/g Rabobank I

Stand per 31 maart -
Opgenomen gelden 75.000

Langlopend deel per 31 december 75.000

De lening heeft een looptijd van 7 jaar tot 8 oktober 2028 en is aangegaan voor de investering in nieuwe
vissoorten en klanten. De lening is volledig achtergesteld bij alle overige schulden van de onderneming. Over
de schuld wordt 7,5% rente berekend. De schuld wordt in één keer afgelost op de laatste dag van de looptijd.
Er zijn geen verdere zekerheden overeengekomen. 

 Lening o/g Rabobank II 

Stand per 31 maart -
Opgenomen gelden 75.000

Langlopend deel per 31 december 75.000

De lening heeft een looptijd van 7 jaar tot 8 oktober 2028 en is aangegaan voor de investering in nieuwe
vissoorten en klanten. De lening is volledig achtergesteld bij alle overige schulden van de onderneming. Over
de schuld wordt 7,5% rente berekend. De schuld wordt gedurende 7 jaar afgelost voor een maandtermijn van
€ 1.250, voor het eerst op 31 oktober 2023. Er zijn geen verdere zekerheden overeengekomen. 

9. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 

€

 Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 60.991

 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 11.380
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31-12-2021 

€

 Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld 960
Nettoloon 407

1.367
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TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

2021

€

10. Netto-omzet
Netto-omzet 184.240

11. Inkoopwaarde van de omzet
Inkoopwaarde van de omzet 133.790

12. Personeelskosten
Lonen en salarissen 22.960
Sociale lasten 4.018

26.978

 Lonen en salarissen

Bruto lonen 22.000
Mutatie vakantiegeldverplichting 960

22.960

 Sociale lasten

Uitvoeringsinstelling 4.018

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2021 was 1 werknemer in dienst op basis van een volledig dienstverband.

13. Afschrijvingen
 Afschrijvingen immateriële vaste activa

Kosten van ontwikkeling 1.490

 Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 71

14. Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten 2.256
Huisvestingskosten 3.870
Exploitatiekosten 30.575
Kantoorkosten 307
Verkoopkosten 90.052
Algemene kosten 103.709

230.769
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2021

€

 Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 2.156
Onkostenvergoedingen 100

2.256

 Huisvestingskosten

Huur 3.870

 Exploitatiekosten

Kleine aanschaffingen 375
Product innovaties 30.200

30.575

 Kantoorkosten

Kantoorbehoeften 307

 Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 86.743
Representatiekosten 589
Winkel-, verpakkings- en etalagekosten 2.720

90.052

 Algemene kosten

Managementvergoeding 63.600
Accountantskosten 5.352
Advieskosten 9.420
Juridische kosten 23.746
Overige algemene kosten 1.591

103.709

15. Financiële baten en lasten
 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten 223
Rente achtergestelde leningen 2.656
Rente converteerbare lening 2.026

4.905

16. Belastingen
Mutatie actieve belastinglatentie 32.028
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Ondertekening van de jaarrekening

Opmaak jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Amsterdam,  28 september 2022

Firma Vier B.V.
Namens deze,
 
 
 

 
D. Favier 

SEASOGOOD B.V.
's-Hertogenbosch

Samenstellingsverklaring afgegeven - 24 -



Kantoor 
Waalre
Eindhovenseweg 126
Postbus 120
5580 AC Waalre
T +31 (0)40 221 58 05

Kantoor 
Rosmalen
Burgemeester Burgerslaan 42
Postbus 402
5240 AK Rosmalen
T +31 (0)73 528 77 77

Kantoor  
Tilburg -  Waalwijk
Professor Asserweg 8
Postbus 460
5140 AL Waalwijk
T +31 (0)416 330 505

Kantoor  
Veghel - Uden - Gemert
Dommel 57
Postbus 92
5420 AB Gemert
T +31 (0)492 361 248

Kantoor  
Den Bosch - Schijndel
Nieuwe Eerdsebaan 14
Postbus 33
5480 AA Schijndel 
T +31 (0)73 547 49 47

Kantoor Valkenburg - 
Heerlen - Maastricht 
Berkelplein 218
Antwoordnummer 1101
6200 VB  Maastricht
T +31 (0)43 880 04 00

Kantoor 
Dongen
Lage Ham 10
Postbus 250
5100 AG Dongen
T +31 (0)162 322 000

info@hlb-wvdb.nl
www.hlb-wvdb.nl

HLB Witlox Van den Boomen is a member of HLB International, the global advisory and accounting network. 




