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Aan de directie van:
 
Speedbooks Demo geconsolideerd
 
8448 LE Heerenveen

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Speedbooks Demo geconsolideerd
te Heerenveen samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid
en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de
huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot
samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van
financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan
een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming 
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW 5
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Resultaatsvergelijking  
 

Zoals blijkt uit de winst-en-verliesrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2020 € 31.785 (2019: € 163.942).
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2020 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de 
winst-en-verliesrekening over 2020 met ter vergelijking de winst-en-verliesrekening over 2019.
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

 
 

  2020  2019

Omzet 2.094.171 100,0% 1.896.563 100,0%
Kostprijs van de omzet -1.245.600 -59,5% -1.170.000 -61,7%
Brutomarge  848.571 40,5% 726.563 38,3%

  
Totaal opbrengsten  848.571 40,5% 726.563 38,3%

  
Personeelskosten 573.665 27,4% 391.298 20,6%
Afschrijvingen 47.362 2,3% 45.696 2,4%
Huisvesting 24.000 1,1% 23.160 1,2%
Autokosten 9.540 0,5% 9.936 0,5%
Kantoorkosten 5.016 0,2% 4.560 0,2%
Verkoopkosten 89.548 4,3% 57.868 3,1%
Algemene kosten 49.900 2,4% 54.902 2,9%
Totaal kosten  799.031 38,2% 587.420 31,0%

  
Bedrijfsresultaat  49.540 2,4% 139.143 7,3%

  
Financiële baten & lasten -15.015 -0,7% -17.365 -0,9%

    
Resultaat voor belastingen 34.525 1,6% 121.778 6,4%

    
Belastingen resultaat -2.740 -0,1% -14.239 -0,8%
Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 0 0,0% 56.403 3,0%

    
Netto resultaat 31.785 1,5% 163.942 8,6%

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2020 gestegen met 2,2%.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2020 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

Hogere brutomarge als gevolg van  omzet stijging 197.608
Lagere  brutomarge als gevolg van  inkoopwaarde stijging -75.600

Hogere brutomarge 122.008
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Toelichting bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Hogere brutomarge 122.008
Lagere autokosten 396
Lagere algemene kosten 5.002

127.406
Bedrijfsresultaat ongunstiger door:

Hogere personeelskosten 182.367
Hogere afschrijvingen 1.666
Hogere huisvesting 840
Hogere kantoorkosten 456
Hogere verkoopkosten 31.680

217.009

Lager bedrijfsresultaat -89.603
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Algemeen

Eigen tekst

Pagina 6



Speedbooks Demo geconsolideerd

Financiele positie

In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw onderneming gemaakt. Opgemerkt dient te
worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum
aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen 
hierdoor zijn beinvloed.

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2020 en per 31 december 2019: 
 
 

Activa
Materiële vaste activa 315.521 55,1% 240.979 37,7%
Vorderingen en overlopende activa  195.357 34,1% 190.823 29,8%
Liquide middelen  61.652 10,8% 207.554 32,5%

  
572.530 100,0% 639.356 100,0%

Passiva
Eigen vermogen  404.188 70,6% 433.942 67,9%
Langlopende schulden 52.001 9,1% 65.001 10,2%
Kortlopende schulden  116.341 20,3% 140.413 22,0%

  
 572.530 100,0% 639.356 100,0%

Werkkapitaal
Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal
wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het
werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming.

31 dec 2020 31 dec 2019 verschil

Vorderingen en overlopende activa 195.357 190.823 4.534
Liquide middelen 61.652 207.554 -145.902

257.009 398.377 -141.368
Af: Kortlopende schulden -116.341 -140.413 24.072
Netto werkkapitaal 140.668 257.964 -117.296

Solvabiliteit
Uit de sovabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen
het eigen vermogen en het totaal vermogen - blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. Hoe hoog deze
solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de onderneming. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen
worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van
de onderneming.

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 2,4 2,1  
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen -0,7  -0,5

31 dec 2020 31 dec 2019
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Liquiditeit
Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa eb de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een 
onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande
kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming.

Quick ratio
(vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden2,2 2,8

Current ratio
(vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden 2,2 2,8

Rentabiliteit
De rentabiliteit van het vreemd vermogen geeft de kostenvoet aan van het in een onderneming werkzaam vreemd
vermogen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de rentabiliteit van het
vreemd vermogen in de onderneming.

Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen 0,1 0,2
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Fiscale positie

Fiscale eenheid
Met ingang van ……….. is Speedbooks Demo geconsolideerd met de volgende vennootschappen opgenomen in de fiscale 
eenheid voor de vennootschapsbelasting:

Aan de andere vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wordt
vennootschapsbelasting doorberekend alsof zij zelfstandig belastingplichtig zijn met inachtneming van een
toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende vennootschappen.
 
Belastbaar bedrag en belasting boekjaar
Het belastbaar bedrag is als volgt te berekenen:

Resultaat voor belastingen 0
Fiscale afschrijving lager dan commerciële afschrijving 0
Fiscaal niet-aftrekbaar deel van de kosten 0
Desinvesteringsbijtelling 0

Fiscale afschrijving hoger dan commerciële afschrijving 0
0

Investeringsaftrek 0

Belastbaar bedrag 0

De belasting volgens de winst-en-verliesrekening is als volgt te berekenen:

Correcties voorgaande jaren 0
Mutatie voorziening voor latente belastingen 0

Belastingen volgens de winst-en-verliesrekening 0

Situatie per 31 december2020

Te betalen / te vorderen vennootschapsbelasting 0
Af: betaald / ontvangen op voorlopige aanslag 0

Per  saldo te betalen / te vorderen 0

Voorziening voor latente belastingverplichtingen
Als gevolg van verschillen tussen de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening en de fiscale waardering van de 
desbtreffende balansposten is in de jaarrekening een voorziening voor latente belastingen gevormd.

De berekening van de voorziening ultimo 2020 is als volgt:

Waardering (naam post) volgens jaarrekening
Fiscale waardering
Verschil fiscale waardering en waardering volgens jaarrekening

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin
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Voorziening voor latente belastingen: 

Ondertekening van de accountantsrapportage

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen
zijn wij steeds gaarne bereid.

Plaats, datum

Ondertekening
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Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Speedbooks Demo geconsolideerd, statutair gevestigd te 
bestaan voornamelijk uit ………………………………………

Groepsverhoudingen
…………………………………………………………

Beeindiging van bedrijfsactiviteiten
………………………………………………………..

Fusies en overnames
………………………………………………………..

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld,
worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde.

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 genomenindien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuiteit van de activiteiten
………………………………………………………..

Stelselwijzigingen
………………………………………………………..

Schattingswijzigingen
………………………………………………………..

Fundamentele fouten
………………………………………………………..

Omrekening van vreemde valuta's
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per
balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum
voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

De buitenlandse groepsmaatschappijen en deelnemingen kwalificeren als bedrijfsuitoefening in
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het buitenland met een andere functionele valuta dan die van de vennootschap. Voor de omrekening
van de jaarrekening van deze bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt de koers op balansdatum
gehanteerd voor balansposten en de gemiddelde koers voor de posten van de winst-en-verliesrekening.
De omrekeningsverschillen die optreden, worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen
vermogen gebracht.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de 
balans is gespecificeerd.

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 
van ingebruikneming. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap en haar groepsmaatschappijen, krachtens een
financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de 
financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de
toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële
leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.

Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.

OF
 

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze
zich voordoen.

OF
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen
onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Financiële vaste activa
De deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, 
worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde
wordt berekend op basis van de grondslagen van Speedbooks Demo geconsolideerd

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd.

Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt
een voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder
de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de 
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verwachte betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waarde-
verminderingen.

De kapitaalbelangen, niet zijnde deelnemingen, met een duurzaam karakter worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde en indien van toepassing onder aftrek van bijzondere waarde-
verminderingen.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen als mede de overige vorderingen worden opgenomen
tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per fonds)
gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.

Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties opgenomen, indien en voor zover
het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden. Deze
actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben overwegend een langlopend
karakter.

Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling
van de voorraden.

Of

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen vervangingswaarde of
lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele
beoordeling van de voorraden.

Voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De ver-
vaardigingsprijs omvat het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige
kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte
fabricagekosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs, onder aftrek van 
nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs,
verminderd met de op balansdatum reeds voorzienbare verliezen. De vervaardigingsprijs omvat het
directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige kosten die rechtstreeks aan de 
vervaardiging kunnen worden toegerekend, en een opslag voor indirecte fabricagekosten. De aan het 
uitgevoerde project toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het project
bestede kosten in verhouding tot de naar verwachting aan het project totaal te besteden kosten. 
Opbrengsten en kosten worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening op basis van deze voortgang.
De op de onderhanden projecten betrekking hebbende gedeclareerde termijnen worden in mindering
gebracht op de onderhanden projecten. Een eventueel hieruit voortvloeiend negatief saldo onderhanden
projecten wordt gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Vorderingen en overlopende activa
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De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij
zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening worden
verantwoord als "waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten"
onder de financiële baten en lasten.

De niet ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere reële waarde.

Voorzieningen

Voorzieningen voor pensioenen:

Pensioenen in eigen beheer
Deze voorziening is getroffen voor toegezegde pensioenrechten voor zover deze in eigen beheer worden
opgebouwd. De pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd tegen actuariële waarde. Bij de berekening
wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen.De opbouw van het benodigde doelvermogen 
geschiedt met de tabel Collectief 20XX". De gehanteerde rekenrente bedraagt 00%.

In de jaarrekening is de pensioenvoorziening volgens de fiscale waardering opgenomen. Indien de commerciële
waardering zou worden gevolgd, zou de omvang van de voorziening ……………. bedragen
Pensioenregeling personeel:
De voor het personeel geldende pensioenregeling is een toegezegd-pensioenregeling welke is verwerkt 
als toegezegde-bijdrageregeling.Hierbij worden uitsluitend de verschuldigde premies als last in de 
winst-en-verliesrekening verantwoord. Hierdoor zijn niet alle risico's die zijn verbonden aan de pensioen-
regeling tot uitdrukking gebracht in de balans. De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling zijn:....

Voorziening voor latente belastingverplichtingen:

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en 
fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen ter grootte van de som van deze verschillen 
vermenigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze voorziening worden in mindering gebracht 
de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie,
verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar 
zullen zijn voor verrekening

Overige voorzieningen
Voorzieningen deelnemingen
De voorziening is gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor rekening van de vennootschap
ten behoeve van deelnemingen.

Voorziening deelnemingen
De voorziening is gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen voor rekening van de vennootschap
ten behoeve van deelnemingen.

Voorziening garantieverplichtingen
De voorziening garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting
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voortvloeien uit de per balansdatum lopnde garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en
diensten. Ten laste van de voorziening komen de kosten die voortvloeien uit het honoreren van garantieclaims.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op
basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd.
Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening voor arbeidsongeschiktheid
Voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot doorbetaling van de lonen en salarissen (inclusief
werkgeverslasten) van het per balansdatum naar verwachting voor langere tijd arbeidsongeschikte personeel
is een voorziening gevormd ter grootte van het naar verwachting in de toekomst verschuldigde bedrag
Aan arbeidsongeschikt personeel betaalde bedragen worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Reorganisatievoorziening
Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt
gevormd indien voor de groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan.

Lijfrenteverplichtingen/stamrechtverplichtingen
De voorzieningis actuarieel berekend met gebruikmaking van tabel"Collectief 20XX" en een rekenrente van 00%.
Betaalde bedragen inzake lijfrente en stamrecht worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Langlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Investeringssubsidies
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende 
passiva. Deze subsidies worden tijds-evenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa
ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.
De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

De aan het onderhanden werk toe te rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het
werk bestede kosten. De netto-opbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van
nog te maken kosten voor voltooiing en verkoop.

Bruto-marge
De  bruto-marge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product goederen in bewerking,
de geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf, de overige bedrijfsopbrengsten, de kosten van
grond- en hulpstoffen en de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten. Hierbij wordt onder
netto-omzet verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder
aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Exploitatiesubsidies
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Exploitatiesubsidies worden  ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich 
heeft voorgedaan.

Aandeel in het resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen
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.
#NAAM?
waardering en resultaatbepalingen.

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiele baten 
en lasten.

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 jaar-
rekening en de fiscale winstberekening.

Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit handelingen en 
gebeurtenissen die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfs-
uitoefening en derhalve een zeer incidenteel karakter hebben.
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Geconsolideerde jaarrekening 2020
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Geconsolideerde balans per 31 december 2020
 
     

ACTIVA

     
Bedrijfsgebouwen en terreinen 81.648  90.720  
Inventaris 233.873  150.259  
Materiële vaste activa  315.521  240.979

Debiteuren 195.357  190.823  
Vorderingen en overlopende activa   195.357  190.823

Rekening courant bank 30.902  176.804  
Kruisposten  30.750  30.750  
Liquide middelen   61.652  207.554

Activa  572.530  639.356

31 dec 201931 dec 2020
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Geconsolideerde balans per 31 december 2020
 
     

31 dec 201931 dec 2020

PASSIVA

Aandelenkapitaal 20.000  20.000  
Algemene / winstreserves  296.000   250.000  
Reserve onverdeeld resultaat 56.403  0  
Resultaat boekjaar  31.785   163.942  
Eigen vermogen   404.188  433.942

Financiële lease verplichtingen 52.001  65.001  
Langlopende schulden  52.001  65.001

Schulden aan kredietinstellingen  -100.000  -100.000  
Schulden aan groepsmaatschappijen  100.000  100.000  
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 87.750  87.750  
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen 10.238  38.627  
Overige schulden 18.353  14.036  
Kortlopende schulden   116.341  140.413

Passiva   572.530  639.356
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020
 
 

 

Omzet 2.094.171  1.896.563  
Kostprijs van de omzet -1.245.600  -1.170.000  
Brutomarge   848.571  726.563

Totaal opbrengsten   848.571  726.563

Personeelskosten 573.665  391.298  
Afschrijvingen 47.362  45.696  
Huisvesting 24.000  23.160  
Autokosten 9.540  9.936  
Kantoorkosten 5.016  4.560  
Verkoopkosten 89.548  57.868  
Algemene kosten 49.900  54.902  
Totaal kosten   799.031  587.420

Bedrijfsresultaat   49.540  139.143

Financiële baten & lasten -15.015  -17.365
    

Resultaat voor belastingen  34.525  121.778
    

Belastingen resultaat -2.740  -14.239
Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 0  56.403

    
Netto resultaat  31.785  163.942

2020 2019
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Geconsolideerde kasstroom over 2020
 
 

 

Bedrijfsresultaat  49.540
Aanpassingen voor:   
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)  47.362
Mutatie voorzieningen 0

47.362
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen -4.534
Mutatie voorraden en onderhanden werk 0
Mutatie operationele schulden -24.072
  -28.606
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   68.296

Ontvangen/betaalde rentes -15.015  
Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten 0  
Waardeverandering vordering vaste activa 0
Ontvangsten/uitgaven wegens buitengewone baten/lasten 0  
Betaalde winstbelasting -2.740  
Mutatie deelnemingen 0
Mutatie aandeel derden 0
Mutatie for 0
Overige baten/lasten 0  
  -17.755
Kasstroom uit operationele activiteiten  50.541
   
(Des)investeringen in immateriele vaste activa 0  
(Des)investeringen in materiele vaste activa -74.542  
(Des)investeringen in financiele vaste activa 0  
Waarvan afschrijvingen -47.362
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -121.904

Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen 0  
Mutatie vermogencomponenten 102.403  
Mutatie langlopende schulden -13.000  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  89.403

  
Netto kasstroom 18.040
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 0

  
Mutatie geldmiddelen  18.040

2020
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0

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020

 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Aanschaffingen 90.720 0 150.259 0 0 240.979
Cum. afschrijving 0 0 0 0 0 0

     
Boekwaarde begin 90.720 0 150.259 0 0 240.979

 
(Des)investeringen 4.536 0 117.368 0 0 121.904
Afschrijvingen -13.608 0 -33.754 0 0 -47.362

 
Mutaties -9.072 0 83.614 0 0 74.542

 
Boekwaarde einde 81.648 0 233.873 0 0 315.521

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   
Debiteuren 195.357 190.823

195.357 190.823

Liquide middelen

Rekening courant bank   
Rekening-courant bank 164.428 176.804
Rekening-courant bank -133.526 0

30.902 176.804

Kruisposten    
Kruisposten 30.750 30.750

30.750 30.750

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit ………………………………………..

Bedrijfsgebou
wen en 

terreinen
Machines en 

installaties Inventaris
Vervoermidd

elen Overige Totaal
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0

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020

Eigen vermogen

Boekwaarde begin 20.000 250.000 163.942 0 0 433.942
 

Mutatie vrij 1 0 0 0 0 0 0
Mutatie vrij 2 0 0 0 0 0 0

 
Totaal mutaties 0 102.403 -132.157 0 0 -29.754

 
Boekwaarde einde 20.000 352.403 31.785 0 0 404.188

Langlopende schulden

Een overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen:

Financiële lease verplichtingen

Boekwaarde begin 65.001 0 0 0 0 65.001
 

Mutatie vrij 1 0 0 0 0 0 0
Mutatie vrij 2 0 0 0 0 0 0

 
Totaal mutaties -13.000 0 0 0 0 -13.000

 
Boekwaarde einde 52.001 0 0 0 0 52.001

Kortlopende schulden  
31 dec 2020   31 dec 2019

Schulden aan kredietinstellingen
Rekening courant bank 1 -100.000 -100.000

-100.000 -100.000

Schulden aan groepsmaatschappijen

Financial 
lease 

verplichtinge
n

Financiële lease 
verplichting 2

Financiële 
lease 

verplichting 3

Financiële 
lease 

verplichting 4

Financiële 
lease 

verplichting 5 Totaal

Aandelenkapi
taal

Algemene  
reserves

Resultaat 
boekjaar

Vermogensm
utaties

Eigen 
vermogen 

vrije velden Totaal
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0

Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020

Rekening-courant moedermaatschappij 100.000 100.000
100.000 100.000

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 87.750 87.750

87.750 87.750

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen
Te vorderen vennootschapsbelasting 1.369 12.868
Te vorderen omzetbelasting 2.133 21.516
Te betalen loonheffing en premies SV 6.736 4.243

10.238 38.627

Overige schulden
Te betalen rente 623 500
Te betalen vakantiegeld 13.890 9.696
Te betalen kosten 3.840 3.840

18.353 14.036
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020

   
2020 2019

Omzet 2.094.171 1.896.563

Netto-omzet   
Omzet Computers 1.356.808 1.260.000
Omzet Advies 460.800 360.000
Omzet BTW vrij 276.563 276.563
 2.094.171 1.896.563

Kostprijs van de omzet 1.245.600 1.170.000

Inkopen
Inkoop Computers 900.000 900.000
Inkoop adviseurs 345.600 270.000

1.245.600 1.170.000

Personeelskosten 573.665 391.298

Lonen en salarissen
Brutolonen personeel 249.756 169.464
Reservering vakantiegeld 19.980 13.560

269.736 183.024

Sociale lasten
Sociale werkgeverslasten personeel 28.383 19.896

28.383 19.896

Pensioenen
Pensioenpremies personeel 180.831 103.152

180.831 103.152

Overige personeelskosten
Reiskosten 76.865 72.913
Ingehuurd personeel 11.322 8.089
Kantinekosten 456 456
Ziekteverzekering 5.376 3.072
Opleidingskosten 696 696

94.715 85.226

Afschrijvingen 47.362 45.696

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijving gebouwen 13.608 13.608
Afschrijving inventaris 33.754 32.088

Pagina 25



Speedbooks Demo geconsolideerd

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020

   
2020 2019

47.362 45.696

Overige bedrijfskosten 178.004 150.426

Huisvesting
Huurkosten huisvesting 21.600 21.000
Schoonmaakkosten 2.400 2.160

24.000 23.160

Autokosten
Operational lease / huur auto's 1.560 1.236
Brandstofkosten 6.480 5.604
Onderhoudskosten auto's 1.500 3.096

9.540 9.936

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 3.612 2.856
Telefoonkosten (vast) 1.404 1.704

5.016 4.560

Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten 15.000 25.000
Beurskosten 74.548 32.868

89.548 57.868

Algemene kosten
Accountantskosten 33.796 37.142
Diverse algemene verzekeringen 16.104 17.760

49.900 54.902

Financiële baten & lasten 15.015 17.365

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten Financial Lease 5.536 6.448
Rentelasten rekening-courant bank 9.013 10.447
Afrondingsverschil door afronden tot gehele getallen 466 470

15.015 17.365

Belastingen resultaat
Vennootschapsbelasting 2.740 14.239
Vennootschapsbelasting normaal resultaat 2.740 14.239

2.740 14.239

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020

   
2020 2019

Resultaat deelneming 0 -56.403
Resultaat deelnemingen 1 0 -56.403

0 -56.403
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Enkelvoudige jaarrekening 2020
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Enkelvoudige balans per 31 december 2020
 
     

ACTIVA

     
Bedrijfsgebouwen en terreinen 24.192  24.192  
Inventaris 66.383  66.383  
Materiële vaste activa  90.575  90.575

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 20.000  20.000  
Financiële vaste activa  20.000  20.000

Debiteuren 69.806  69.806  
Vorderingen en overlopende activa   69.806  69.806

Rekening courant bank 164.427  164.427  
Kruisposten  10.250  10.250  
Liquide middelen   174.677  174.677

Activa  355.058  355.058

31 dec 2020 31 dec 2019
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Enkelvoudige balans per 31 december 2020
 
     

31 dec 2020 31 dec 2019

PASSIVA

Aandelenkapitaal 20.000  20.000  
Algemene / winstreserves  250.000   250.000  
Reserve onverdeeld resultaat 56.403  0  
Resultaat boekjaar  61.544   117.947  
Eigen vermogen   387.947  387.947

Financiële lease verplichtingen 12.997  12.997  
Langlopende schulden  12.997  12.997

Schulden aan kredietinstellingen  -100.000  -100.000  
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 29.250  29.250  
Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen 17.965  17.965  
Overige schulden 6.899  6.899  
Kortlopende schulden   -45.886  -45.886

Passiva   355.058  355.058
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2020
 
 

 

Omzet 276.563  276.563  
Brutomarge   276.563  276.563

Totaal opbrengsten   276.563  276.563

Personeelskosten 153.433  153.433  
Afschrijvingen 21.900  21.900  
Kantoorkosten 2.160  2.160  
Algemene kosten 24.952  24.952  
Totaal kosten   202.445  202.445

Bedrijfsresultaat   74.118  74.118

Financiële baten & lasten -9.834  -9.834
    

Resultaat voor belastingen  64.284  64.284
    

Belastingen resultaat -2.740  -2.740
Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 0  56.403

    
Netto resultaat  61.544  117.947

2020 2019
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2020

 
Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Aanschaffingen 24.192 0 66.383 0 0 90.575
Cum. afschrijving 0 0 0 0 0 0

     
Boekwaarde begin 24.192 0 66.383 0 0 90.575

 
(Des)investeringen 4.536 0 17.364 0 0 21.900
Afschrijvingen -4.536 0 -17.364 0 0 -21.900

 
Mutaties 0 0 0 0 0 0

 
Boekwaarde einde 24.192 0 66.383 0 0 90.575

Financiële vaste activa

Een overzicht van de financiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Boekwaarde begin 20.000 0 0 0 0 20.000
 

Mutatie vrij 1 0 0 0 0 0 0
Mutatie vrij 2 0 0 0 0 0 0

 
Totaal mutaties 0 0 0 0 0 0

 
Boekwaarde einde 20.000 0 0 0 0 20.000

Inventaris

Deelneming in 
groepsmaatscha

ppij 2

Deelneming in 
groepsmaatsc

happij 3

Deelneming 
in 

groepsmaats
chappij 4

Deelneming in 
groepsmaatsc

happij 5 Totaal

Bedrijfsgebou
wen en 

terreinen
Machines en 

installaties Inventaris
Vervoermidd

elen Overige Totaal
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2020

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren   
Debiteuren 69.806 69.806

69.806 69.806

Liquide middelen

Rekening courant bank   
Rekening-courant bank 164.427 164.427

164.427 164.427

Kruisposten    
Kruisposten 10.250 10.250

10.250 10.250

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit ………………………………………..

Eigen vermogen

Boekwaarde begin 20.000 250.000 117.947 0 0 387.947
 

Mutatie vrij 1 0 0 0 0 0 0
Mutatie vrij 2 0 0 0 0 0 0

 
Totaal mutaties 0 56.403 -56.403 0 0 0

 
Boekwaarde einde 20.000 306.403 61.544 0 0 387.947

Langlopende schulden

Een overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen:

Financiële lease verplichtingen
Financial 

lease Financiële Financiële Financiële 

Aandelenkapi
taal

Algemene  
reserves

Resultaat 
boekjaar

Vermogensm
utaties

Eigen 
vermogen 

vrije velden Totaal
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2020

Boekwaarde begin 12.997 0 0 0 0 12.997
 

Mutatie vrij 1 0 0 0 0 0 0
Mutatie vrij 2 0 0 0 0 0 0

 
Totaal mutaties 0 0 0 0 0 0

 
Boekwaarde einde 12.997 0 0 0 0 12.997

Kortlopende schulden  
31 dec 2020   31 dec 2019

Schulden aan kredietinstellingen
Rekening courant bank 1 -100.000 -100.000

-100.000 -100.000

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 29.250 29.250

29.250 29.250

Belastingen en premies sociale verzekeringen te betalen
Te vorderen vennootschapsbelasting 1.369 1.369
Te vorderen omzetbelasting 14.228 14.228
Te betalen loonheffing en premies SV 2.368 2.368

17.965 17.965

Overige schulden
Te betalen rente 263 263
Te betalen vakantiegeld 5.356 5.356
Te betalen kosten 1.280 1.280

6.899 6.899

lease 
verplichtinge

n
Financiële lease 

verplichting 2

Financiële 
lease 

verplichting 3

Financiële 
lease 

verplichting 4

Financiële 
lease 

verplichting 5 Totaal
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2020

   
2020 2019

Netto-omzet   
Omzet BTW vrij 276.563 276.563  
 276.563 276.563

Lonen en salarissen
Brutolonen personeel 76.464 76.464
Reservering vakantiegeld 6.120 6.120

82.584 82.584

Sociale lasten
Sociale werkgeverslasten personeel 8.544 8.544

8.544 8.544

Pensioenen
Pensioenpremies personeel 21.444 21.444

21.444 21.444

Overige personeelskosten
Reiskosten 40.513 40.513
Opleidingskosten 348 348

40.861 40.861

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijving gebouwen 4.536 4.536
Afschrijving inventaris 17.364 17.364

21.900 21.900

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden 1.356 1.356
Telefoonkosten (vast) 804 804

2.160 2.160

Algemene kosten
Accountantskosten 16.648 16.648
Diverse algemene verzekeringen 8.304 8.304

24.952 24.952

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentelasten Financial Lease 2.314 2.314
Rentelasten rekening-courant bank 7.289 7.289
Afrondingsverschil door afronden tot gehele getallen 231 231

9.834 9.834

Belastingen resultaat
Vennootschapsbelasting normaal resultaat 2.740 2.740
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Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2020

   
2020 2019

2.740 2.740

Resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Resultaat deelnemingen 1 0 -56.403

0 -56.403
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Overige gegevens
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Overige gegevens

Accountantsverklaring

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten

Aan de prioriteitsaandelen
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