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Algemeen 

Activiteiten 
De activiteiten van NewBees Inclusion Solutions B.V. bestaan voornamelijk uit het faciliteren van impact en 
duurzaamheid, het begeleiden van mensen bij het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden, het geven van 
advies, nastreven van het algemeen belang en het bevorderen van integratie in de samenleving, onder 
meer op het gebied van arbeidsmarktparticipatie en het daarvoor ontwikkelen van oplossingen in 
algemene zin alsmede het faciliteren van sociaal of betekenisvol ondernemen. 
 
Vaststelling jaarrekening 
De Algemene Vergadering heeft de jaarrekening 2020 op 28 april 2021 vastgesteld. Het nettoresultaat na 
belastingen over het boekjaar 2020 bedroeg € -2.456. 
 
Resultaatbestemming 
Resultaatbestemming 2020 
Ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is, overeenkomstig het in de 
jaarrekening 2020 opgenomen voorstel resultaatbestemming, het resultaat na belastingen 2020, 
onttrokken aan de overige reserves. 
 
Resultaatbestemming 2021 
Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld het resultaat na belastingen 2021 toe te voegen aan 
de maatschappelijke reserve (onderdeel van de overige reserves). Dit voorstel is reeds in de bij dit rapport 
opgenomen jaarrekening verwerkt. 
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Balans per 31 december 2021 
ACTIVA 

 
  

31 december 2021
 

  
31 december 2020

   €  €  €  € 
         
Vaste activa         

Immateriële vaste activa       
  Intellectuele eigendommen  3.575  17.875  
   3.575  17.875 
Materiële vaste activa        
  Bedrijfsinventaris  3.262  4.572  
   3.262  4.572 
Financiële vaste activa        
  Waarborgsommen  3.350  1.700  
   3.350  1.700 
Vlottende activa 
Vorderingen      
  Handelsdebiteuren  17.391  90.387  
  Vorderingen op participanten  -  54  
  Belastingen en premies  
  sociale verzekeringen 

 -  1.265  

  Overlopende activa  57.979  76.735  
   75.370  168.441 
      
Liquide middelen   303.177  227.364 
      
   388.734  419.952 
 
       

PASSIVA       

 
Eigen vermogen 

 

  

 

  
  Geplaatst kapitaal  201   201  
  Agioreserve  47.690   47.690  
  Wettelijke reserve  3.575   17.875  
  Overige reserve  13.062   -15.799  
   64.528   49.967 
       
       
Langlopende schulden       
  Leningen  162.500   100.000  
   162.500   100.000 
Kortlopende schulden       

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 

 
23.134  

 
30.173  

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

 
3.839  

 
46.822  

Overige schulden en overlopende 
passiva 

 
134.733  

 
192.990  

   161.706   269.985 
   388.734   419.952 
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Winst- en verliesrekening over 2021 
 
 
 
 

  
2021

 

  
2020

   €  €  €  € 
         
Netto-omzet  1.211.230    867.929   

Kostprijs verkopen  -147.107    -51.756   

Brutomarge    1.064.123    816.173 

         

Lonen en salarissen  550.124    240.076   
Sociale lasten  103.252    47.413   
Pensioenlasten  45.023    19.887   
Afschrijvingen  15.610    18.293   
Overige bedrijfskosten  330.037    492.985   
Som der bedrijfslasten    1.044.046    818.654 

         
Bedrijfsresultaat    20.077    -2.481 
         
Rentelasten en soortgelijke kosten  -3.003    -461   
Financiële baten en lasten    -3.003    -461 

         

Groepsresultaat uit gewone 
bedrijfsoefening voor 
belastingen 

    
17.074 

    
-2.942 

         
Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 

 
 

   
-2.512 

    
486 

         
Resultaat na belastingen    14.561    -2.456 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 
 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het 
resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van NewBees Inclusion Solutions B.V. bestaan voornamelijk uit het faciliteren van impact en 
duurzaamheid, het begeleiden van mensen bij het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden, het geven van 
advies, nastreven van het algemeen belang en het bevorderen van integratie in de samenleving, onder meer 
op het gebied van arbeidsmarktparticipatie en het daarvoor ontwikkelen van oplossingen in algemene zin, 
alsmede het faciliteren van sociaal of betekenisvol ondernemen. 
 
Vestigingsadres 
NewBees Inclusion Solutions B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 72917059) is feitelijk gevestigd aan Chris 
Lebeaustraat 4 te Amsterdam. 
 
Groepsverhoudingen 
De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Novato Holding B.V. te Amsterdam aan het hoofd 
staat. 
 
Verbonden partijen 
Er hebben dit boekjaar transacties plaatsgevonden met de volgende verbonden partijen: 
 
- Stichting NewBees voor het bedrag van € 631.424 (2020: € 592.077). Dit betreft de gelieerde Stichting 
waarmee de vennootschap gezamenlijk inschrijft op aanbestedingen, beschikbare middelen van 
fondsenwervende partijen en overige financieringsvormen. 
- Novato Holding B.V. voor het bedrag van € 85.680 (2020: € 84.000). Dit betreft de persoonlijke holding van 
de directeur groot aandeelhouder en betreft de arbeidsbeloning voor het boekjaar 
 
Vergelijkende cijfers 
De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te 
maken. 
 
Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Immateriële vaste activa 
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. 
 
Ontwikkelkosten worden geactiveerd voor zover deze betrekking hebben op commercieel haalbaar geachte 
projectkosten en gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. Zij omvatten voornamelijk de salariskosten en het 
betrokken onderzoeks- en productiepersoneel; de geactiveerde kosten worden na beëindiging van de 
ontwikkelfase in drie jaar vervolgens het lineaire systeem afgeschreven. Voor het nog niet afgeschreven deel 
van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling is een wettelijke reserve opgenomen. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, 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 restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
 
Financiële vaste activa 
De Financiële vaste activa 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 
de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Vorderingen 
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 
de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden 
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. 
 
Langlopende schulden 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan 
één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
 
Subsidies  
Subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de 
overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van 
deze activa ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. 
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Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen. 
 
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 
 
Netto-omzet 
De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten 
onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 
 
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. 
 
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. 
 
Kostprijs omzet 
De kostprijs van de omzet, waaronder begrepen de direct met de inkoop daarvan verband houdende 
kosten, wordt gewaardeerd tegen de uitgaafprijs.  
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende immateriële en materiële 
vaste activa. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) 
en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 
 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
De vennootschapsbelasting wordt berekend over het resultaat volgens de winst- en verliesrekening tegen 
het geldend tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten en beperkingen. Bij de bepaling wordt rekening 
gehouden met de mutatie in de voorziening voor latente vennootschapsbelasting. 
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2021 
 
Vaste activa 
 
Immateriële vaste activa  

De mutaties in de immateriële vaste activa worden als volgt weergegeven: 
 
  Intellectuele 

eigendommen 
  € 

      
Boekwaarde per 1 januari 2021  17.875 
Investeringen  - 
Afschrijvingen  -14.300 
Boekwaarde per 
31 december 2021 

 
3.575 

 
De intellectuele eigendommen bestaan uit het van Stichting NewBees per 02-01-2020 overgenomen CRM-
platform. De oorspronkelijke verkrijgingsprijs bedroeg € 139.651 en het afschrijvingspercentage bedraagt 
33,33% op de oorspronkelijke vervaardigingsprijs. 
 
De afschrijving immateriële vaste activa is in de winst- en verliesrekening opgenomen onder de post 
afschrijving. 
 
 
Materiële vaste activa  

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 
 
 Verbouwing  Inventaris   Totaal 

 €  €   €  
        
Stand per 1 januari 2021         
Aanschaffingswaarde 2.474   3.436    5.910  
Cumulatieve afschrijvingen -513   -825    -1.338  
Boekwaarde 1.961   2.611    4.572  
 

Mutaties  

      
Afschrijvingen materiële vaste activa -512   -798    -1.310  
Saldo -512   -798    -1.310  
       
Stand per 31 december 2021       

Aanschaffingswaarde 2.474   3.436    5.910  
Cumulatieve afschrijvingen -1.025   -1.623    -2.648  
Boekwaarde per 31 december 2021 1.449   1.813    3.262  
Afschrijvingspercentage 20 %   20 %    
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Financiële vaste activa 

 31-12-2021  31-12-2020 
 €  € 
    
Waarborgsommen 3.350  1.700 
 3.350  1.700 
 
Betreffende waarborgsommen zijn betaald aan verhuurder van het kantoor in Amsterdam. 
 
Vlottende activa  

Handelsdebiteuren 

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Vorderingen op participanten  

 31-12-2021  31-12-2020 
 €  € 
    
Rekening-courant Stichting NewBees -  54 
 -  54 
 
 
Over de rekening-courant verhouding is in 2021 geen rente berekend (2020: 0%). Er zijn geen zekerheden 
noch aflossingsverplichtingen overeengekomen.  
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 

 31-12-2021  31-12-2020 
 €  € 
    
Vennootschapsbelasting -  1.265 
 -  1.265 
 
 
Overlopende activa 
Nog te ontvangen subsidies c.q. donaties 49.155  57.256 
Vooruitbetaalde kosten 8.824  4.479 
Nog te factureren omzet -  15.000 
 57.979  76.735 
 
 
Liquide middelen 
ABN AMRO BANK 203.177  227.364 
TRIODOS BANK 100.000  - 
 303.177  227.364 
 
 
De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de vennootschap. 
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Passiva 

Eigen vermogen 
 
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven 
 
 Geplaatst 

kapitaal 
 Agioreserve  Wettelijke 

reserves 
 Overige 

reserve 
 

Totaal 
 €  €  €  €  € 
Stand per 1 januari 2021 201  47.699  17.875  -15.799  49.967 
Mutatie -  -  -14.300  14.300  - 
Resultaat boekjaar -  -  -  14.561  -2.456 
Stand per 31 december 
2021 201 

 
47.699 

 
3.575 

 
13.062 

 
49.967 

 
 
Geplaatst kapitaal 
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 201, verdeeld in 20.000 gewone aandelen van nominaal € 0,01 en 1 
prioriteitsaandeel van nominaal € 1.  
 
Groepshoofd 
Novato Holding B.V., gevestigd te Amsterdam staat aan het hoofd van de groep waar NewBees Inclusion 
Solutions B.V. deel van uit maakt.  
 
Het verloop van de post overige reserve is als volgt: 
 
 Maatschappe  Overige    
 -lijke reserve   reserve   Totaal  
 €  €  € 
Stand per 1 januari 2021 -2.456  -13.343  -15.799 
Mutatie wettelijke reserve -  14.300  14.300 
Kapitaalterugbetaling -  -  - 
Resultaatverdeling 14.561  -  14.561 
Stand per 31 december 2021 12.105  957  13.062 
 
 
 
Langlopende schulden 
 
Leningen 
 

 31-12-2021  31-12-2020 
 €  € 
    
Lening Missionary Sisters of the Sacred Heart 100.000  100.000 
Lening Stichting ING Fonds Nederland 62.500  - 
 162.500  100.000 
 
Lening Missionary Sisters of the Sacred Heart 
De lening is in 2020 opgenomen en de hoofdsom bedraagt € 100.000. Over de lening is in 2020 3% rente 
verschuldigd, er is een variabele rente overeengekomen, welke is gekoppeld aan de sociale impact die de 
vennootschap realiseert met een bandbreedte van tussen de 0,5%-5%. Er zijn geen zekerheden 
overeengekomen. Aflossing zal plaatsvinden in het vierde en vijfde jaar.  
 
Lening Stichting ING Fonds Nederland 
De lening is in 2021 opgenomen en de hoofdsom bedraagt € 250.000, het restant van de hoofdsom wordt in 
januari 2022 uitbetaald. Over de lening is geen rente verschuldigd. Er zijn geen zekerheden 
overeengekomen. Aflossing zal plaatsvinden in 2024 en 2025. 
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Kortlopende schulden 
 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten 
 31-12-2021  31-12-2020 
 €  € 
    
Crediteuren 23.134  30.173 
 
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 
Omzetbelasting 1.852  15.862 
Loonheffing -  26.836 
Vennootschapsbelasting 1.855  - 
Pensioenen 132  4.124 
 3.839  46.822 
 
Overige schulden en overlopende passiva 
 
Op te stellen creditnota’s -  74.700 
Vooruit ontvangen bedragen 72.785  57.530 
Nog te ontvangen facturen 38.255  40.764 
Accountantskosten en jaarverslag 14.550  14.550 
Uit te keren loopbaanbudgetten 6.572  3.714 
Uit te keren keuzebudgetten 1.721  - 
Uit te keren transitievergoedingen -  1.232 
Nog te betalen rente 551  500 
Overige 299  - 
 134.733  192.990 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Fiscale eenheid 
NewBees Inclusion Solutions B.V. is sinds 01 juli 2020 voor de omzetbelasting opgenomen in een fiscale 
eenheid met Novato Holding B.V. NewBees Inclusion Solutions B.V. is hoofdelijk aansprakelijk voor 
omzetbelastingschulden voor de periode dat zij deel uitmaakt van bovengenoemde fiscale eenheid. 
 
Huurverplichtingen 
NewBees Inclusion Solutions B.V. huurt ten behoeve van haar activiteiten diverse kantoorlocaties in 
Nederland. Dit betreffen voornamelijk kantoren in sociale wijkvoorzieningen in de betreffende steden en 
kortlopende overeenkomsten in kantoorverzamelgebouwen. De huurovereenkomsten voor de 
kantoorruimtes in Amsterdam betreffen overeenkomsten van 12 maanden, welke jaarlijks verlengd worden 
met 12 maanden en zijn opzegbaar per 30 juni respectievelijk 30 september met een opzegtermijn van 3 
maanden. De huurverplichting voor 2022 bedraagt circa € 11.500. 
 
Afwikkeling subsidie Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) 
In de boekjaren 2020 en 2021 is door NewBees Inclusion Solutions B.V. een subsidie toegezegd van € 295.803, 
hiervan is een bedrag van € 221.883 in boekjaar 2020 verantwoord onder de netto omzet van NewBees 
Inclusion Solutions B.V. Bij de controle van de einddeclaratie door het Uitvoering van Beleid (UVB), in 
opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is een verschil van inzicht 
geconstateerd met betrekking tot de verwerking van de door NewBees Inclusion Solutions B.V. ingezette 
medewerkers middels een payroll bedrijf.  
 
Het is op dit moment niet mogelijk een inschatting te maken van de uitkomst van dit verschil van inzicht en 
de financiële uitwerking hiervan. NewBees Inclusion Solutions B.V. heeft het restant van de toegezegde 
subsidie niet verwerkt in de netto omzet van 2021. Zodra overeenstemming met het Uitvoering van Beleid 
(UVB) is bereikt, zal een eventuele financiële consequentie verwerkt worden in de jaarrekening. 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021 

Netto-omzet 
 2021  2020 
 €  € 
    
Subsidies van overheidsorganisaties (Stichting NewBees) 485.109  193.530 
Verkoop participatie trajecten aan gemeenten 365.840  15.000 
Donaties van fondsenwervende instellingen (Stichting NewBees) 146.315  398.547 
Donaties van fondsenwervende instellingen 119.258  - 
Subsidies van overheidsorganisaties 61.875  232.352 
Corporate workshops 29.153  21.100 
Omzet IT-services 3.300  5.275 
Overige 380  - 
Omzet ontwikkeling en implementatie IT -  2.125 
 1.211.230  867.929 
 
Donaties van fondsenwervende instellingen (Stichting NewBees) 
Voor de specificatie van de donaties van fondsenwervende instellingen (via Stichting NewBees), wordt 
verwezen naar pagina 17. 
 
 
Subsidies van overheidsorganisaties (Stichting NewBees) 

 2021  2020 
 €  € 
ZonMW – Maatschappelijke Diensttijd 278.861  - 
Gemeente Zaanstad 150.000  140.000 
Gemeente Rotterdam* 6.684  20.056 
In de Buurt 033 30.000  17.213 
Gemeente Leeuwarden* 3.500  10.500 
REWIP* 15.511  5.761 
Overige  553  - 
 485.109  193.530 
 
Subsidies van overheidsorganisaties 
Stichting WAT WE DOEN/AMIF*  -30  221.882 
Provincie Gelderland* 61.905  10.470 
 61.875  232.352 
 
Kostprijs van de omzet 
Taalonderwijs 93.685  - 
Kosten impactmeting 28.342  25.793 
Kosten events en trainingen 10.359  20.339 
Overige directe projectkosten 13.458  4.280 
Hostingkosten 1.263  1.344 
 
 147.107 

  
51.756 

 
Personeelskosten 
 
Gemiddeld aantal werknemers 
In het verslagjaar waren gemiddeld 16 FTE bij de vennootschap werkzaam (2020: 7).  
 
Lonen en salarissen 
Lonen en salarissen 550.124  267.660 
Loonkostensubsidies** -  -27.584 
 550.124  240.076 
 
 
*Vanwege Corona zijn deze projecten uitgesteld. Baten in 2020 waren hierdoor lager dan verwacht.   
** Van de loonkostensubsidies ziet € 23.875 op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid over de periode maart tot en met mei 2020. 
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Overige bedrijfskosten 

 2021  2020 
 €  € 
Overige personeelskosten 222.721  407.507 
Huisvestingskosten 22.335  20.341 
Verkoopkosten 31.644  39.134 
Kantoorkosten 18.371  8.995 
Algemene kosten 34.966  17.008 
 330.037  492.985 
 
Overige personeelskosten 
    
Inhuur personeel 193.406  379.548 
HR-Management/salarisverwerking 6.790  16.226 
Reiskosten 7.311  4.513 
Geschenken personeel 918  2.763 
Arbodienst 1.770  2.444 
Cursus- en scholingskosten 6.204  1.192 
Overige personeelskosten 6.322  821 
 222.721  407.507 
 
Huisvestingskosten 
Huur 21.011  18.908 
Overige huisvestingskosten 1.324  1.433 
 22.335  20.341 
 
Verkoop- en marketingkosten 
Marketing- en communicatiemiddelen 12.309  24.875 
Acquisitiekosten  9.965  7.183 
Relatiegeschenken 7.606  4.968 
Representatiekosten 295  1.048 
Reis- en verblijfskosten 1.202  756 
Overige verkoop- en marketingkosten 266  304 
 31.644  39.134 
 
Kantoorkosten 

Computers hardware & software 16.096  8.390 
Kantoorbenodigdheden 1.866  527 
Overige kantoorkosten 409  78 
 18.371  8.995 
 

Algemene kosten 
Accountantskosten (incl. opmaak jaarverslag) 12.969  9.813 
Assurantiepremies  14.106  6.983 
Kleine aanschaffingen 3.758  1.421 
Bankkosten 581  338 
Prorata berekening voordruk BTW -2.774  -1.547 
Advieskosten 6.326  - 
 34.966  17.008 
 
 
Amsterdam, 6 april 2021 
 
 
 
 
A. Dresen 
Oprichter & Directeur NewBees 
 
 

Rob Schipper
2 juni 2022

Rob Schipper
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Overige gegevens 
 
Statutaire regeling inzake de winstbestemming 
Artikel 23 van de statuten: 
1. De Vennootschap kent een "maatschappelijke reserve" welke reserve aantoonbaar door de 
Vennootschap besteed dient te worden conform het maatschappelijke doel van de Vennootschap. De 
winst van de Vennootschap over de boekjaren tot en met tweeduizend tweeëntwintig (2022) wordt volledig 
toegevoegd aan de maatschappelijke reserve. Daarna dient jaarlijks een percentage van vijftig procent 
(50%) van de winst van de Vennootschap toegevoegd te worden aan deze maatschappelijke reserve. 
2. De na de toevoeging als vermeld in lid 1 van dit artikel overgebleven winst (indien van toepassing) staat 
ter beschikking van de Algemene Vergadering. 
3. De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen uit de winst voor zover het eigen 
vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.  
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves, met 
inachtneming van het bepaalde in lid 1 en lid 3 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde.  
5. De Algemene Vergadering kan besluiten tot uitkering van een interim-dividend, met inachtneming van 
het bepaalde in lid 1 en lid 3 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde.  
6. De Prioriteitsaandelen geven geen recht tot deling in de winst en de reserves van de Vennootschap.  
7. Met inachtneming van artikel 21 lid 4, heeft een besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering als 
bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft 
verleend.  
8. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring als bedoeld in lid 7 van dit artikel indien het weet of 
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan 
met het betalen van haar opeisbare schulden.  
9. De vordering van de Aandeelhouders tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaar. 
 
Resultaatbestemming 
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarop de jaarrekening zal worden vastgesteld, zal 
worden voorgesteld het resultaat na belastingen 2021 toe te voegen aan de maatschappelijke reserve 
(onderdeel van de overige reserves).  
 
Bijzondere statutaire zeggenschapsrechten  
Aan prioriteitsaandelen zijn diverse zeggenschapsrechten verbonden, hiervoor wordt verwezen naar de 
statuten van de vennootschap. De prioriteitsaandelen worden gehouden door de te Amsterdam 
gevestigde Stichting NewBees. 
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Specificatie van de winst- en verliesrekening over 2021 per locatie 
Alle bedragen in Euro 

 
*De algemene kosten van de organisatie worden verdeeld over de locaties op basis van caseload van de betreffende locaties. 
**Vanwege Corona zijn deze projecten uitgesteld. Baten in 2020 waren hierdoor lager dan verwacht.   

 Nederland* Zaandam Amsterdam Amersfoort Rotterdam Arnhem Leeuwarden Zelf aan 
Zet 

NewBees 
Inc. 

Haarlemmer-
meer 

CRM-
Services 

Totaal 

Netto-omzet 158.961 166.990 133.799 92.883 82.062 134.799 93.330 201.700 29.153 101.617 15.936 1.211.230 
Kostprijs verkopen -12.027 -12.577 -9.397 -2.179 -2.291 -18.879 -2.544 -78.642 -4.371 -3.870 -330 -147.107 
Brutomarge 146.934 154.413 124.402 90.704 79.771 115.920 90.786 123.058 24.782 97.747 15.606 1.064.123 
             
Personeelskosten 119.717 148.351 112.430 85.094 80.563 108.533 81.522 87.399 9.037 78.257 10.218 921.120 
Afschrijvingskosten - 2.787 2.379 1.490 1.225 1.874 1.370 1.177 -                                                                     937                                                      2.371 15.610 
Overige bedrijfskosten 26.205 15.431 14.515 6.354 4.359 10.235 9.784 8.615 1.978 7.163 2.676 107.316 
Som der bedrijfslasten 145.922 166.569 129.324 92.938 86.147 120.642 92.676 97.191 11.016 86.357 15.265 1.044.046 
             
Financiële baten en lasten -1.012 -318 -272 -170 -184 -259 -201 -260 -76 -240 -12 -3.003 
Vennootschapsbelasting 49 1.871 779 361 984 747 314 -3.841 -2.054 -1.672 -50 -2.512 
             
Resultaat na belastingen 50 -10.603 -4.414 -2.043 -5.577 -4.233 -1.776 21.766 11.636 9.478 279 14.561 
             
Netto-Omzet             
Donaties van fondsenwervende 
instellingen 

14.963 -5.530 101.781 3.982 32.686 50.058 70.903 -2.550 - -720 - 265.573 

Verkoop participatie trajecten aan 
gemeenten 

- - - 34.350 29.350 - - 204.250 - 97.890 - 365.840 

Subsidies 143.998 172.520 32.018 54.171 20.026 84.741 22.427 - - 4.447 12.636 546.984 
Overig - - - 380 - - - - 29.153 - 3.300 32.833 
Totaal: 158.961 166.990 133.799 92.883 82.062 134.799 93.330 201.700 29.153 101.617 15.936 1.211.230 
             
Donaties van fondsenwervende 
instellingen 

            

Oranjefonds 20200146** 17.248 - - - - - - - - - - 17.248 
Oranjefonds 20191679** - - - - 10.500 10.500 10.500 - - - - 31.500 
Oranjefonds 20202354 - - - - - - 27.000 - - - - 27.000 
Goldschmeding St. voor mens, werk 
en economie  

- - 69.258 - - - - - - - - 69.258 

Instituut GAK - - -177 -73 - - - - - - - -250 
Stichting DOEN - - 10.000 - 5.000 10.000 25.000 - - - - 50.000 
Stichting VSB Fonds - - - - - 12.500 - - - - - 12.500 
Stichting Dioraphte 2021 - - 30.000 11.000 22.000 22.000 11.000 - - - - 96.000 
Stichting Dioraphte 2020 - - - - -394 -394 -394 - - - - -1.182 
Kansfonds - - -330 -150 - - - - - - - -480 
Vrijwilligersvergoedingen -2.285 -5.530 -6.970 -6.795 -4.420 -4.548 -2.203 -2.550 - -720 - -36.021 
Totaal 14.963 -5.530 101.781 3.982 32.686 50.058 70.903 -2.550 - -720 - 265.573 
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Specificatie van de winst- en verliesrekening over 2021 per project 
Alle bedragen in Euro 
 
 

 Algemeen Oranjefonds 
Groeiprogramma 

Totaal 

Netto-omzet 1.195.982 17.248 1.211.229 
Kostprijs verkopen -147.107 - -147.107 
Brutomarge 1.047.781 17.248 1.065.029 
    
Personeelskosten 898.812 15.183 913.995 
Afschrijvingskosten 15.609 - 15.609 
Overige bedrijfskosten 115.346 - 115.346 
Som der bedrijfslasten 1.029.767 15.183 1.044.950 
    
Financiële baten en lasten -3.004 - -3.004 
Vennootschapsbelasting -2.512 - -2.512 
    
Resultaat na belastingen 12.498 2.065 14.563 
    
Netto-Omzet    
Donaties van fondsenwervende 
instellingen 

253.325 17.248 265.573 

Verkoop participatietrajecten aan 
gemeenten 

365.840 - 365.840 

Subsidies 546.984 - 546.984 
Overig 32.833 - 32.833 
Totaal: 1.193.982 17.248 1.211.229 
    
Donaties van fondsenwervende 
instellingen 

   

Oranjefonds 20200146 - 17.498 17.498 
Oranjefonds 20191679 31.500 - 31.500 
Oranjefonds 20202354 27.000 - 27.000 
Goldschmeding St. voor mens, werk en 
economie 

69.258 - 69.258 

Instituut GAK - -250 -250 
Stichting Doen 50.000 - 50.000 
Stichting VSB Fonds 12.500 - 12.500 
Stichting Dioraphte 2021 96.000 - 96.000 
Stichting Dioraphte 2020 -1.182 - -1.182 
Kansfonds -480 - -480 
Vrijwilligersvergoedingen -36.021 - -36.021 
Totaal 253.325 17.248 265.573 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 
ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van NewBees Inclusion Solutions B.V. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening  2021 van NewBees Inclusion Solutions 
B.V. te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van NewBees Inclusion Solutions 
B.V. per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel
9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:  

1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst- en verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van NewBees Inclusion Solutions B.V. zoals vereist in de Wet 
toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.  
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
 Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring 
daarbij.  

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist voor de overige 

gegevens.   
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de overige gegevens in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.  In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat 
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap 
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. 
 Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.  
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:    

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 
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concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;    

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.   

 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit 
onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen 
in de interne beheersing.   

 

Den Haag, 2 juni 2022  

Taxture Audit B.V.  

 

 

D. Beck RA  


