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Financieel verslag over het boekjaar 2021

[opdracht]

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 673.507 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen
van € 123.700, samengesteld.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Deze jaarrekening van Proschoon B.V.  te Broek op Langedijk 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 toelichtingen 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 Nederlandse 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 Proschoon 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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Flynth adviseurs en accountants B.V. is lid van BKR International.
Bankrekeningnummer IBAN NL39 RABO 0381 6666 11 - BIC: RABONL2U. Handelsregister 34058255. www.flynth.nl.
Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden, op aanvraag verkrijgbaar en gedeponeerd bij de KvK in Arnhem.



Algemeen

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Proschoon B.V.  bestaan voornamelijk uit interieurreiniging van gebouwen.

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door N.W.E. de Goede.

Oprichting besloten vennootschap

Bij notariële akte d.d. 5 mei 1999 verleden voor notaris M. Schellekens te Schagen is opgericht de besloten
vennootschap Proschoon B.V. . De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk
eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de besloten vennootschap Proschoon B.V. . Het
maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.756 waarvan bij oprichting € 18.000 is geplaatst.

Op 3 januari 2020 wijzigde de vennootschap haar statuten waarbij ze het geplaatste kapitaal omzette in 40
aandelen van € 450 elk en vervolgens splitste in 1.800 aandalen van € 10 elk. Het maatschappelijk kapitaal
vervalt. Het ten gevolge van deze conversie ontstane afrondingsverschil crediteert de vennootschap ten
gunste van haar aandeelhouder. Deze transactie is verwerkt in de jaarrekening 2021.

Op 3 januari 2020 verkrijgt Probedrijven N.V. alle aandelen van de vennootschap. De exploitatie is per 1
januari 2020 voor rekening en risico van Probedrijven N.V.

Kamer van Koophandel

Proschoon B.V.  is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
37085072.

Weergave bedragen 

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.

Bijzondere gebeurtenissen tijdens het boekjaar

In het boekjaar heeft een samensmelting van belangen (fusie) plaatsgevonden met ingangsdatum 14 oktober
2021 tussen de volgende gevoegde rechtspersonen: 

- Proschoon BV statutair gevestigd te gemeente Schagen 
- De Dreu Schoonmaakbedrijven BV statutair gevestigd te gemeente Schagen

De gevoegde rechtspersonen gaan verder als Proschoon BV. 

Per 31 december 2021 heeft Probedrijven NV haar aandelen in Proschoon BV verkocht aan de
Gemeenschappelijke Regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland. 

Proschoon B.V. 
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Bedrijfsresultaat

Onderstaand volgt een analyse van het bedrijfsresultaat. Naast de bedragen en procenten van deze periode
en die van de vorige periode zijn de verschillen weergegeven.

Vergelijkend overzicht

Het resultaat na belastingen over 2021 bedraagt € 123.700 tegenover € 64.536 over 2020. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

2021

%

2020

%

Verschil

Netto-omzet 1.652.399 100,0 1.383.796 100,0 268.603

Kostprijs van de omzet 185.620 11,2 265.538 19,1 -79.918

Brutowinst 1.466.779 88,8 1.118.258 80,9 348.521

Overige bedrijfsopbrengsten 48.008 2,9 - - 48.008

Bruto-marge 1.514.787 91,7 1.118.258 80,9 396.529

Lonen en salarissen 893.093 54,1 679.849 49,1 213.244
Sociale lasten en pensioenlasten 288.809 17,5 205.185 14,8 83.624
Afschrijvingen op materiële vaste
activa 11.320 0,7 6.300 0,5 5.020
Overige bedrijfskosten:
Overige personeelskosten 9.518 0,6 7.728 0,6 1.790
Huisvestingskosten 37.000 2,2 61.662 4,5 -24.662
Kosten vervoermiddelen 43.572 2,6 19.826 1,4 23.746
Kantoor- en administratiekosten 66.103 4,0 34.799 2,5 31.304
Verkoopkosten 9.132 0,6 11.746 0,9 -2.614
Algemene kosten 10.100 0,6 9.948 0,7 152

Som der kosten 1.368.647 82,9 1.037.043 75,0 331.604

Bedrijfsresultaat 146.140 8,8 81.215 5,9 64.925

Rentelasten en soortgelijke kosten -1.391 - -4.089 -0,3 2.698

Resultaat voor belasting 144.749 8,8 77.126 5,6 67.623

Belastingen resultaat -21.049 -1,3 -12.590 -0,9 -8.459

Resultaat na belastingen 123.700 7,5 64.536 4,7 59.164

Proschoon B.V. 
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Kengetallen

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

2021 2020

Omzetontwikkeling
Indexgetal  (2020=100) 119,4 100,0

Brutomarge
Bruto-omzetresultaat/netto-omzet 88,8 80,8

Nettowinstmarge
Resultaat na belastingen/netto-omzet 7,5 4,7

Rentabiliteit totaal vermogen
Bedrijfsresultaat/gemiddeld totale vermogen 25,9 24,1

Rentabiliteit eigen vermogen
Resultaat eigen vermogen 80,8 78,0

Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een
momentopname.

2021 2020

Current ratio
Vlottende activa/kortlopende schulden 1,4 1,1

Quick ratio
Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden 1,4 1,0

Betalingstermijn debiteuren
Debiteuren/netto-omzet x 365 dagen 43 44

Betalingstermijn crediteuren
Crediteuren/kostprijs van de omzet x 365 dagen 88 38

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar
verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december
weer; er is dus sprake van een momentopname.

2021 2020

Solvabiliteit eerste niveau
Eigen vermogen/totaal vermogen 33,2 18,2

Solvabiliteit tweede niveau
Eigen vermogen/vreemd vermogen 49,7 22,2

Proschoon B.V. 
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2021 2020

Solvabiliteit derde niveau
Vreemd vermogen/balanstotaal 66,8 81,8

Interest coverage ratio
Bedrijfsresultaat/interestlasten (per saldo) 105,1 19,9

Proschoon B.V. 
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Financiële positie

De financieringsstructuur blijkt uit de onderstaande verkorte balans. Deze opstelling geeft een beeld van
welke activa voor korte dan wel voor lange termijn vastgelegd zijn en of deze gefinancierd zijn met middelen
welke op korte dan wel lange termijn beschikbaar zijn.

31-12-2021

%

31-12-2020

%

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 55.075 8,2 49.586 10,9

Vlottende activa

Voorraden 2.000 0,3 18.000 4,0
Vorderingen 200.238 29,7 167.580 36,8
Liquide middelen 416.194 61,8 219.840 48,3

618.432 91,8 405.420 89,1

673.507 100,0 455.006 100,0

Passiva

Eigen vermogen 223.648 33,2 82.687 18,2
Kortlopende schulden 449.859 66,8 372.319 81,8

673.507 100,0 455.006 100,0

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021

€

31-12-2020

€
Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 223.648 82.687

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 55.075 49.586

Werkkapitaal 168.573 33.101

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 2.000 18.000
Vorderingen 200.238 167.580
Liquide middelen 416.194 219.840

618.432 405.420

Schulden op korte termijn 449.859 372.319

Werkkapitaal 168.573 33.101

Proschoon B.V. 
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Mutatie werkkapitaal

De samenstelling en mutatie van het werkkapitaal kunnen als volgt worden geanalyseerd:

31-12-2021 31-12-2020 Mutatie

Voorraden 2.000 18.000 -16.000
Vorderingen 200.238 167.580 32.658
Liquide middelen 416.194 219.840 196.354

618.432 405.420 213.012

Kortlopende schulden 449.859 372.319 77.540

168.573 33.101 135.472

Proschoon B.V. 
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Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2021

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

Resultaat voor belastingen 144.749

Fiscale verschillen:

Niet aftrekbare kosten 2.143
Investeringsaftrek -6.424

-4.281

Belastbaar bedrag 2021 140.468

Berekening vennootschapsbelasting

De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt:
2021

Berekening vennootschapsbelasting

15,0% over € 140.465 21.070

Vennootschapsbelasting

Per 31 december 2021 is per saldo € 9.614 verschuldigd inzake vennootschapsbelasting. De verschuldigde
vennootschapsbelasting over 2021 bedraagt € 21.049.

Vordering/
schuld per 1
januari 2021

Vennoot-
schaps-
belasting 2021

Betaald/
ontvangen in
2021 

Correcties
voorgaande
jaren

Vordering/
schuld per 31
december 2021

2020 -12.590 - 12.569 21 -
2021 - -21.070 11.456 - -9.614

-12.590 -21.070 24.025 21 -9.614

Ondertekening

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag
bereid.

Het accountantsrapport, inclusief de samenstelverklaring die betrekking heeft op de in dit financieel verslag
opgenomen jaarrekening, is digitaal ondertekend. De naam en digitale handtekening van de accountant zijn
opgenomen aan het einde van dit financieel verslag.

Proschoon B.V. 
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[jaarrekening]

Jaarrekening



Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2021 31 december 2020

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Machines en installaties 1.735 170
Hard- en software 23.101 7.879
Vervoermiddelen 30.239 41.537

55.075 49.586

Vlottende activa

Voorraden  (2)

Gereed product en handelsgoederen 2.000 18.000

Vorderingen  (3)

Handelsdebiteuren 196.584 165.515
Overige vorderingen en overlopende
activa 3.654 2.065

200.238 167.580

Liquide middelen  (4)

Kas 534 534
Rekening-courant bank 315.660 219.306
Spaartegoeden 100.000 -

416.194 219.840

673.507 455.006

Proschoon B.V. 
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Passiva

31 december 2021 31 december 2020

Eigen vermogen  (5)

Geplaatst kapitaal 18.000 18.151
Overige reserves 205.648 64.536

223.648 82.687

Kortlopende schulden  (6)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 44.725 27.504
Schulden aan groepsmaatschappijen 44.701 136.350
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 151.676 98.445
Overige schulden en overlopende
passiva 208.757 110.020

449.859 372.319

673.507 455.006

Proschoon B.V. 
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Winst-en-verliesrekening over 2021

2021 2020

Netto-omzet  (7,8) 1.652.399 1.383.796

Kostprijs van de omzet  (9) 185.620 265.538

1.466.779 1.118.258
Overige bedrijfsopbrengsten  (10) 48.008 -

Brutomarge 1.514.787 1.118.258

Personeelskosten  (11) 1.181.902 885.034
Afschrijvingen  (12) 11.320 6.300
Overige bedrijfskosten  (13) 175.425 145.709

Som der bedrijfslasten 1.368.647 1.037.043

Bedrijfsresultaat 146.140 81.215

Rentelasten en soortgelijke kosten   (14) -1.391 -4.089

Resultaat voor belastingen 144.749 77.126
Belastingen resultaat  (15) -21.049 -12.590

Resultaat na belastingen 123.700 64.536

Proschoon B.V. 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Identificatiegegevens

Naam Proschoon B.V. 
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Statutaire zetel Broek op Langedijk
Nummer Kamer van Koophandel 37085072

Activiteiten

De activiteiten van Proschoon B.V. , statutair gevestigd te Broek op Langedijk, bestaan voornamelijk uit
interieurreiniging en glasbewassing van gebouwen.

Geldeenheid

Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen in dit rapport weergegeven in euro's.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2021 gemiddeld 58 personeelsleden werkzaam (2020: 51).

Groepsverhoudingen

De onderneming Proschoon B.V.  maakt tot 31-12-2021 deel uit van een groep waarvan Probedrijven N.V.
gevestigd te Schagen aan het hoofd staat.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

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.

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

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.

Het jaarrekeningregime voor micro rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:395a BW is op de rechtspersoon
van toepassing. 
Het bestuur heeft er echter voor gekozen om de jaarrekening op te maken op basis van het
jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 2:396.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en
bijzondere waardeverminderingen.

Proschoon B.V. 
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Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

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.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties
enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de verkochte en geleverde goederen en
diensten toe te rekenen kosten. 

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijzigingen in voorraden gereed product en onderhanden werk,
de geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van grond- en
hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. 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.

Kosten

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

Proschoon B.V. 
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Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.

De afschrijvingspercentages bedragen voor:
Machines en installaties  20
Hard- en software  0-20
Vervoermiddelen  20

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

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.

Proschoon B.V. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Machines en
installaties

Hard- en
software

Vervoer-
middelen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari
Aanschafwaarde 12.600 6.780 150.522 169.902
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -10.284 -6.780 -112.656 -129.720

Boekwaarde beginbalans 2.316 - 37.866 40.182

Mutaties in het boekjaar
Investeringen - 26.213 - 26.213
Afschrijvingen -581 -3.112 -7.627 -11.320

Saldo van mutaties -581 23.101 -7.627 14.893

Boekwaarde per 31 december
Aanschafwaarde 12.600 32.993 150.522 196.115
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -10.865 -9.892 -120.283 -141.040

1.735 23.101 30.239 55.075

Vlottende activa

2. Voorraden

31-12-2021 31-12-2020

Gereed product en handelsgoederen

Schoonmaakmaterialen en -artikelen 2.000 18.000

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren 196.584 165.515
Overige vorderingen en overlopende activa 3.654 2.065

200.238 167.580

Handelsdebiteuren

Debiteuren 196.584 165.515

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid is niet opgenomen.

Proschoon B.V. 
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31-12-2021 31-12-2020

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen op korte termijn 1.625 -
Overlopende activa 2.029 2.065

3.654 2.065

4. Liquide middelen

Kas

Kas 534 534

Rekening-courant bank

Rabobank NL38 RABO 0346 6739 76 Zakelijke rekening 315.660 219.306
In dit saldo is rekening gehouden met bedragen van gelden onderweg.

315.660 219.306

Spaartegoeden

Rabobank NL52  RABO 3312 6958 80 BedrijfsSpaarRekening 100.000 -
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Passiva

31-12-2021 31-12-2020

5. Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 18.000 18.151
Overige reserves 205.648 64.536

223.648 82.687

Geplaatst kapitaal

Geplaatst en volgestort zijn 1.800 gewone aandelen nominaal € 10,00 18.000 18.151

Op 3 januari 2020 wijzigde de vennootschap haar statuten waarbij ze het geplaatste kapitaal omzette in 40
aandelen van € 450 elk en vervolgens splitste in 1.800 aandelen van € 10 elk. Het ten gevolge van deze
conversie ontstane afrondingsverschil van € 151 heeft de vennootschap dit jaar ten gunste van Probedrijven
NV gecrediteerd. 

Overige reserves

Stand per 1 januari 64.537 64.536
Uit voorstel resultaatbestemming 123.700 -
Aandelenkapitaal en algemene reserve voorgenoemd Proschoon BV 17.411 -

Stand per 31 december 205.648 64.536

Op 14 oktober 2021 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen voorgenoemd Proschoon BV (verdwijnende
vennootschap) en voorgenoemd De Dreu Schoonmaakbedrijf BV (verkijgende partij). Voorgenoemd De Dreu
Schoonmaakbedrijf BV krijgt de naam Proschoon BV. Het aandelenkapitaal ad € 18.000 en de algemene
reserves ad €-588,88 van voorgenoemd Proschoon BV zijn toegevoegd aan de algemene reserves van
Proschoon BV. 

Voorstel tot bestemming van het resultaat

De directie stelt voor het resultaat toe te voegen aan de overige reserves.
Dit voorstel, dat nog dient te worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering, is reeds in de
jaarrekening verwerkt.

6. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 44.725 27.504

Schulden aan groepsmaatschappijen

Probedrijven N.V. (creditering aandelenkapitaal n.a.v.
statutenwijziging) 151 -
Probedrijven N.V. (deel aflossing in januari 2021) - 46.350
Probedrijven N.V. (resterend deel hoofdsom) 44.550 90.000

44.701 136.350
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31-12-2021 31-12-2020

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 9.614 12.590
Omzetbelasting 76.806 55.554
Loonheffing 55.284 21.755
Pensioenen 9.972 8.546

151.676 98.445

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting dit jaar 9.614 12.590

Omzetbelasting

Omzetbelasting suppletie lopend jaar 159 -3.426
Omzetbelasting suppletie vorig jaar -3.425 -
Omzetbelasting laatste periode 80.072 58.980

76.806 55.554

Loonheffing

Loonheffing en sociale verzekeringspremies laatste periode 55.284 21.755

Pensioenen

Pensioenen 9.972 8.546

Overige schulden en overlopende passiva

Rekening courant Amber Beheer BV 100 -
Nog te betalen kosten 71.771 14.546
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen 130.814 95.474
Overige personeelskosten 6.072 -

208.757 110.020

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Met betrekking tot de kortlopende schulden ten bedrage van € 449.859 per 31 december zijn geen
zekerheden gesteld.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Per 1 januari 2021 betrekt de vennootschap een nieuw pand aan de Oostelijke Randweg in Noord-
Scharwoude. De huurovereenkomst gaat in op 1 januari 2021 voor de duur van 5 jaar met een optie voor
verlenging van nog eens 5 jaar. De aanvangshuurprijs bedraagt op de ingangsdatum € 24.000 op jaarbasis.
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021

7. Netto-omzet
De netto-omzet is in 2021 ten opzichte van 2020 met 19,4% gestegen. 

2021 2020

8. Netto-omzet

Omzet dienstverlening 1.652.399 1.383.796

9. Kostprijs van de omzet

Schoonmaakartikelen en attributen 185.620 265.538

10. Overige bedrijfsopbrengsten

Schadevergoeding 2.316 -
Kwijtschelding lening 45.000 -
Overige baten 692 -

48.008 -

11. Personeelskosten

Lonen en salarissen 893.093 679.849
Sociale lasten 228.039 159.708
Pensioenlasten 60.770 45.477

1.181.902 885.034

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen (inclusief bijzondere beloningen en reserveringen
vakantiegeld en vakantiedagen) 896.518 679.849
Ontvangen subsidies -3.425 -

893.093 679.849

Sociale lasten

Sociale verzekeringspremies 169.467 121.434
Kosten ziekengeldverzekering 58.572 38.274

228.039 159.708

Pensioenlasten

Pensioenlasten 60.770 45.477

12. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 11.320 6.300
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2021 2020

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Machines en installaties 581 250
Hard- en software 3.112 -
Vervoermiddelen 7.627 6.050

11.320 6.300

11.320 6.300

13. Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 9.518 7.728
Huisvestingskosten 37.000 61.662
Kosten vervoermiddelen 43.572 19.826
Kantoor- en administratiekosten 66.103 34.799
Verkoopkosten 9.132 11.746
Algemene kosten 10.100 9.948

175.425 145.709

Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 185 394
Studie- en opleidingskosten -58 3.836
Kantinekosten 2.116 660
Bedrijfskleding/wasserij - 139
Geschenken personeel 3.474 2.910
Wkr-vergoedingen/verstrekkingen (geen norm) 2.300 -
Overige personeelskosten 1.501 -211

9.518 7.728

Huisvestingskosten

Huur 26.928 46.355
Onderhoud gebouwen - 611
Waarborgsom 4.063 3.863
Bewakingskosten - 843
Gas, licht, water 2.095 4.709
Overige huisvestingskosten 3.914 5.281

37.000 61.662

Kosten vervoermiddelen

Brandstoffen 12.058 6.811
Reparatie en onderhoud 9.759 4.526
Verzekering/ schade/ eigen risico 12.897 8.489
Leasing auto 8.858 -

43.572 19.826

Kantoor- en administratiekosten

Kantoorbehoeften 2.313 3.033
Automatiseringskosten 14.596 11.727
Accountantskosten 5.408 1.764
Administratiekosten 40.186 15.745
Overige kantoorkosten 3.600 2.530

66.103 34.799
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2021 2020

Verkoopkosten

Reclame en advertenties 350 2.213
Representatiekosten 1.464 1.635
Reis- en verblijfkosten 7.318 7.398
Overige verkoopkosten - 500

9.132 11.746

Algemene kosten

Advieskosten 1.547 3.565
Verzekeringen - 1.733
Algemene kosten 109 2.423
Contributie en abonnementen 1.165 379
huur machines 5.468 880
Boetes 261 -
Overige algemene kosten 1.550 968

10.100 9.948

10.100 9.948

Financiële baten en lasten

14. Rentelasten en soortgelijke kosten  

Bankkosten en provisie 1.234 939
Belastingrente 157 -
Overige rentelasten - 3.150

1.391 4.089

15. Belastingen resultaat

Vennootschapsbelasting 21.049 12.590
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Uw financieel verslag is digitaal ondertekend en aan u verstuurd. In verband met de afronding van het proces
ontvangen wij graag uw bevestiging dat u het financieel verslag heeft ontvangen. Uw digitale bevestiging die
wij nu van u vragen heeft dan ook geen betrekking op de gezamenlijke goedkeuring van de bij de
onderneming betrokken ondernemers en/of bestuurders.
U geeft de gevraagde bevestiging door het financieel verslag te accorderen in MijnFlynth.

Namens deze,

N.W.E. de Goede 
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Ondertekening

Hieronder vindt u de digitale ondertekening van het document.

Kantoor Cliënt

/accountant1/ /clientuser1/
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