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Zorgsteen B.V.
T.a.v. de directie
Seinstraat 20
1223 DA HILVERSUM

Naarden, 10 augustus 2021
Betreft:

jaarrekening 2020

Geachte directie,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2020 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Opdrachtbevestiging
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Zorgsteen B.V. te Hilversum samengesteld.
De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in
hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.
Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW).
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1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 24 april 2019 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zorgsteen
B.V. per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74654926.
Doelstelling
De doelstelling van Zorgsteen B.V. is:
het verlenen van thuiszorg, daaronder begrepen maar niet beperkt tot, het verzorgen van hulp bij het
huishouden en de begeleiding bij persoonlijke verzorging. Thuiszorg voor gehandicapten en ouderen.
Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- A.F. Rongen (alleen/zelfstandig bevoegd)
- J.M. van der Schoor (gezamenlijk bevoegd)

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2020
€

24 apr 2019 t/m 31 dec. 2019
€
%

%

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat

22.449
5.765
16.684

100,0%
25,7%
74,3%

-

0,0%
0,0%
0,0%

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

1.676
192
65
549
1.736
735
80
388
6.728
12.149

7,5%
0,9%
0,3%
2,5%
7,7%
3,3%
0,4%
1,7%
30,0%
54,3%

-

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

4.535

20,0%

-

0,0%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

2
-143
-141

0,0%
-0,6%
-0,6%

-

0,0%
0,0%
0,0%

Bijzondere baten
Bijzondere lasten
Som der bijzondere baten en lasten

5
-140
-135

0,0%
-0,6%
-0,6%

-

0,0%
0,0%
0,0%

Resultaat voor belastingen
Belastingen

4.259
-756

18,8%
-3,4%

-

0,0%
0,0%

Resultaat na belastingen

3.503

15,4%

-

0,0%

Bedrijfsresultaat
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1.4 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke
is gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Op korte termijn beschikbaar:
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

6.774
11.442

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

1
18.216

1

14.712
3.504

2.135
-2.134

Vastgelegd op lange termijn:
Immateriële vaste activa
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

-

2.135
-

2.135

3.504

1

3.504
3.504

1
1

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019
gestegen met € 5.638.
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1.5 Fiscale positie
Berekening belastbaar bedrag 2020
De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2020 bedraagt € 756. Dit bedrag is als volgt
berekend:
2020
€
€
3.503

Resultaat na belastingen
Bij:
Vennootschapsbelasting
Niet aftrekbare kosten
Beperkt aftrekbare kosten
Belastbaar bedrag 2020

756
140
190
1.086
4.589

756

De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt

Bij het uitbrengen van dit rapport zijn de aangiften vennootschapsbelasting ingediend tot en met 2019 en
definitief geregeld tot en met 2019.
2020
€
Toerekening vennootschapsbelasting aan boekjaar
Verschuldigde vennootschapsbelasting
Ten laste het resultaat 2020

756
756

2020
€
Vennootschapsbelasting 2020
Verschuldigde vennootschapsbelasting over 2020
Resteert te betalen over 2020

756
756

31-12-2020
€
Balanspost vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting 2020

756

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Kolsteeg & Partners B.V.

W.C.M. Kolsteeg
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Kosten van oprichting en uitgifte van
aandelen

-

2.135
-

2.135

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

6.274
500
-

1
6.774

1

Liquide middelen

11.442

-

Totaal activazijde

18.216

2.136

Pagina 7

Zorgsteen B.V.

2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal
Overige reserves

31 december 2020
€
€

1
3.503

31 december 2019
€
€

1
3.504

Kortlopende schulden
Handelscrediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passivazijde

1

5.680
2.329

2.135

1.373
1.746
3.584

14.712

2.135

18.216

2.136
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2020
2020
€

22.449
5.765
16.684

Netto-omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto bedrijfsresultaat
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

24 apr 2019 t/m 31 dec. 2019
€
€

€

2.482
1.736
735
80
388
6.728

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

2
-143

Bijzondere baten
Bijzondere lasten
Som der bijzondere baten en lasten

5
-140

-

12.149

-

4.535

-

-141

-

-135

-

Resultaat voor belastingen
Belastingen

4.259
-756

-

Resultaat na belastingen

3.503

-
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Zorgsteen B.V., statutair gevestigd te Hilversum, bestaan voornamelijk uit:
- het verlenen van thuiszorg, daaronder begrepen maar niet beperkt tot, het verzorgen van hulp bij het
huishouden en de begeleiding bij persoonlijke verzorging. Thuiszorg voor gehandicapten en ouderen.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Seinstraat 20 te HILVERSUM.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Zorgsteen B.V., statutair gevestigd te Hilversum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 74654926.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met
uitzondering van afdeling 6 ‘voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het
resultaat’. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in
de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en
de “Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen” van de Raad voor de
Jaarverslaggeving van toepassing.
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.
Afwijking van materieel belang
De toepassing van de fiscale waarderingsgrondslag heeft geleid tot een afwijking in de waardering volgens
afdeling 6, titel 9, Boek 2 BW. Van belang voor het inzicht in het vermogen betreft met name de afwijking in de
waardering van materiële en immateriële vaste activa.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
Vreemde valuta
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De
jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.
Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers
op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of
ten laste van de winst- en verliesrekening.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen
voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling
van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1
jaar.
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 nominale waarde. Daarbij dient een
zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.
GRONDSLAGEN VOOR 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.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
Opbrengstverantwoording
Algemeen
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.
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.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening.
Pensioenen
De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het
verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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.
Dividenden
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra de onderneming het recht hierop heeft verkregen.
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2.3 Toelichting op de jaarrekening
Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
Aan de andere vennootschappen die deel uitmaken van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting
wordt vennootschapsbelasting doorberekend als waren zij zelfstandig belastingplichtig.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Debiteuren

6.274

-

500

-

-

1

11.353
85
4
11.442

-

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen
Waarborgsom huur

Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen
NL39 BUNQ 2043 5277 54
NL44 BUNQ 2043 5429 90
NL34 BUNQ 2044 7178 40
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2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Geplaatst aandelenkapitaal
Stand per 1 januari
Uitgifte aandelen
Stand per 31 december

Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

1
1

1
1

3.503
3.503

-

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020
De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2020 ten bedrage van
€ 3.503 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen en over 2020 geen dividend uit te keren.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 3.503.
KORTLOPENDE SCHULDEN
Handelscrediteuren
Crediteuren

5.680

-

Schulden aan groepsmaatschappijen
Rekening courant Saphyre IT Solutions B.V.

2.329

2.135

756
484
133
1.373

-

Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting

756

-

Loonheffing
Loonheffing

484

-

Over de rekening courant positie is geen rente berekend.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Loonheffing
Premies pensioen
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2.4 Toelichting op de balans
Premies pensioen
Pensioenen

Overige schulden
Rekening courant A.F. Rongen
Rekening courant J. de Boer
Rekening courant J.M. van der Schoor
Te betalen netto salarissen

133

-

175
300
24
1.247
1.746

-

84
3.500
3.584

-

Over de rekening courant posities is geen rente berekend.

Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld
Nog te betalen kosten
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2020

24 apr 2019
t/m 31 dec.
2019
€

€
Netto-omzet
Omzet nul

22.449

-

5.765

-

1.676
192
65
549
2.482

-

1.679
-3
1.676

-

192

-

65

-

135
369
45
549

-

1.406
318
12
1.736

-

De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 0% gestegen.

Kosten van uitbesteed werk
Werk door derden

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Vakantiegeld

Sociale lasten
Sociale lasten

Pensioenlasten
Pensioenpremie personeel

Overige personeelskosten
Onkostenvergoedingen
Scholings- en opleidingskosten
Reiskosten woon-werk

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed
Servicekosten
Schoonmaakkosten
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2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2020

24 apr 2019
t/m 31 dec.
2019
€

€
Verkoopkosten
Voeding/drank/genotsmiddelen
Relatiegeschenken
Kantinekosten
Overige verkoopkosten

410
215
93
17
735

-

64
16
80

-

99
9
40
240
388

-

4.245
2.135
348
6.728

-

2

-

143

-

5

-

Bijzondere lasten
Boetes belastingdienst

140

-

Belastingen
Vennootschapsbelasting

756

-

Autokosten
Huur auto
Kosten openbaar vervoer/taxi

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Portokosten
Aanschaf klein kantoorinventaris
Kontributies

Algemene kosten
Adm.- en accountantskosten
Juridische kosten
Zakelijke verzekeringen

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Interest spaartegoeden

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie
Bijzondere baten en lasten
Bijzondere baten
Overige bijzondere baten
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