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Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister
2013-01-01
2013-12-31

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het
Handelsregister

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Klein

Contactpersoon voor deze rapportage

Soort contactpersoon Intermediair
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De Kamer van Koophandel heeft deze weergave samengesteld op basis van definities van de Nederlandse Taxonomie en op een door de ondernemer
gedeponeerde XBRL jaarrekening in het handelsregister.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon
2013-01-01
2013-12-31

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Statutaire naam rechtspersoon Credit Sales B.V.

Rechtsvorm Besloten vennootschap

Handelsnaam van de onderneming Credit Sales B.V.

Statutaire vestigingsplaats Obdam

Informatie over de rapportage

Begindatum rapportageperiode 01-01-2013

Einddatum rapportageperiode 31-12-2013

Rapportage heeft betrekking op een individuele rechtspersoon of op een
groep van maatschappijen

Enkelvoudig

Omschrijving van de rapporteringsvaluta EUR

Datum van opmaak van het document 04-06-2014

Jaarrekening vastgesteld (J/N) J

Datum van vaststelling van de jaarrekening 30-06-2014
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Toelichting
Toelichting

Algemene toelichting

Activiteiten

Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon De activiteiten van Credit Sales B.V., statutair gevestigd te Vinkeveen, bestaan voornamelijk uit factoring
werkzaamheden.

Informatie met betrekking tot de continuïteit

Continuïteit, toelichting De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van de onderneming. Echter, vanwege afschrijvingen op aangekochte
vorderingen is de financiële positie van de onderneming verslechterd. Ultimo 2013 bedraagt het eigen
vermogen € 433.711 negatief. In april 2014 heeft een aanzuivering van het eigen vermogen plaatsgevonden.
Hiertoe zijn langlopende leningen o/g ad €1 miljoen omgezet in eigen vermogen, door uitgifte van 2.000
nieuwe aandelen tegen nominale waarde ad €1. Bij deze omzetting van de leningen is agio ontstaan
van €998.000. Ultimo april 2014 is sprake van een positief eigen vermogen. Tevens zijn operationele
processen verbeterd, waardoor de acceptatiecriteria voor nieuwe klanten zijn aangescherpt. Hierdoor
zullen de resultaten 2014 volgens de opgestelde begroting positief zijn. Een duurzame voortzetting van de
bedrijfsuitoefening wordt hierdoor mogelijk geacht.

Groepsverhoudingen

Groepsverhoudingen, toelichting De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Credit Participatie B.V. te Obdam aan het hoofd
staat.

Groepsverhoudingen, naam van het hoofd van de groep

Groepsverhoudingen, woonplaats van het hoofd van de groep

Consolidatie

Consolidatie, beschrijving van vrijstelling

Consolidatie, grondslag

Schattingen

Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de
directie van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende verplichtingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen

Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgemaakt
op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is
vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd.
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Schattingswijzigingen

Schattingswijzigingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de
directie van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende verplichtingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Omrekening van vreemde valuta, grondslag

Omrekening van vreemde valuta, grondslag

Pensioenregelingen, grondslag

Pensioenregelingen, grondslag

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa, grondslag

Vaste activa, grondslag

Immateriële vaste activa, grondslag

Immateriële vaste activa, grondslag De 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. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk
boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa, grondslag
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Materiële vaste activa, grondslag 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.

Financiële vaste activa, grondslag

Financiële vaste activa, grondslag De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen. Voor deze compensabele verliezen is een latente belastingvordering opgenomen die is
gewaardeerd tegen de contante waarde. Hierbij is uitgegaan van het nominale belastingtarief van <20>%, een
rente van 7% en een looptijd van 3 jaar.

Vlottende activa, grondslag

Voorraden, grondslag

Voorraden, grondslag

Onderhanden projecten in opdracht van derden, grondslag

Onderhanden projecten in opdracht van derden, grondslag

Vorderingen, grondslag

Vorderingen, grondslag De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten, grondslag

Effecten, grondslag

Liquide middelen, grondslag

Liquide middelen, grondslag De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Grondslagen voor de waardering van passiva

Voorzieningen, grondslag

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

Voorziening voor pensioenen, grondslag

Kortlopende schulden, grondslag

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva,
grondslag

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en
andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar
zijn. De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages
van de verkrijgingsprijs respectievelijk de kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingen op
de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde,
op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële
vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten
niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen. De rentebaten en -lasten betreffen de op de
verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Omzetverantwoording, grondslag

Omzetverantwoording, grondslag Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Belastingen, grondslag

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, grondslag De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de
jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing)
slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
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Balans , Enkelvoudig , Commercieel
2013-12-31 2012-12-31

Balans

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa €495.000 €550.000

Materiële vaste activa €31.083 €8.548

Financiële vaste activa €95.518 €1.985

Vaste activa €621.601 €560.533

Vlottende activa

Vorderingen €5.013.681 €3.497.489

Liquide middelen €303.429 €662.958

Vlottende activa €5.317.110 €4.160.447

Activa €5.938.711 €4.720.980

Passiva

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal €18.000 €18.000

Overige reserves €-451.711 €4.365

Eigen vermogen €-433.711 €22.365

Voorzieningen €30.000

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) €2.365.000 €3.386.000

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva €3.977.422 €1.312.615

Passiva €5.938.711 €4.720.980
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Toelichting , Enkelvoudig , Commercieel
Toelichting

Toelichting op de balans

Immateriële vaste activa, toelichting

Immateriële vaste activa, toelichting

Materiële vaste activa, toelichting

Materiële vaste activa, toelichting

Financiële vaste activa, toelichting

Financiële vaste activa, toelichting

Voorraden, toelichting

Voorraden, toelichting

Eigen vermogen, toelichting

Eigen vermogen, toelichting Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90000.

Eigen vermogen, ingehouden deel van de jaarwinst Het ingehouden deel van het resultaat over 2013 bedraagt nihil.

Aandelenkapitaal, toelichting

Gewone aandelen, toelichting Geplaatst en volgestort zijn 18000 gewone aandelen nominaal € 1

Aandelenkapitaal, geplaatst kapitaal €18.000

Aandelenkapitaal, geplaatst kapitaal
2012-12-31

€18.000

Wettelijke en statutaire reserves, toelichting

Wettelijke en statutaire reserves, toelichting

Langlopende schulden, toelichting

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar), toelichting De gemiddelde rentevoet langlopende schulden is 8%. Ter zekerheid van de leningen zijn alle aangekochte
vorderingen door Credit Sales B.V. verpand aan Stichting Pandrecht, statutair gevestigd te Edam-Volendam.
De stichting is opgericht met als doel het beheren en uitwinnen van zekerheidsrechten. Het bestuur van de
stichting wordt gevormd door de heer Cooper, de heer Linschoten en de heer Verdegaal.

Kortlopende schulden, toelichting

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva,
toelichting

Financiële instrumenten, toelichting

Financiële instrumenten, toelichting

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen, toelichting

Niet in de balans opgenomen verplichtingen, toelichting De vennootschap is een leaseverplichtingen aangegaan voor auto's tot en met 2015. De totale verplichting
bedraagt € 42.276. De verplichting langer dan één jaar bedraagt € 18.118. De vennootschap is een
meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met 2016 terzake van huur van bedrijfsruimte. De totale
verplichting bedraagt € 82.500. De verplichting langer dan één jaar bedraagt € 52.500.

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, toelichting

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, werkzaam binnen
Nederland

7

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, werkzaam buiten
Nederland

0

Gemiddeld aantal werknemers over de periode 7

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en
commissarissen, toelichting

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en
commissarissen, toelichting

Het per 31 december 2013 uitstaande bedrag aan leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten behoeve
van bestuurders (en voormalige bestuurders) bedroeg € 24026 (2012: € 50949). De rentevoet van deze
leningen bedroeg 2,54%. Er is geen aflossingsschema overeengekomen.


