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Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

2021

Naam van de rechtspersoon The Sharing Group N.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon Naamloze vennootschap

Zetel van de rechtspersoon Lelystad

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 27181496

Handelsnamen The Sharing Group N.V.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Middelgroot

.

2021

Straatnaam NL Albert Einsteinweg

Huisnummer NL 4

Postcode NL 8218NH

Vestigingsplaats NL Lelystad

.
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Informatie over de rapportage

.

2021

Titel van het document Jaarrekening

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft 1 januari 2021

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft 31 december 2021

Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

1 januari 2020

Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking
heeft

31 december 2020

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee

Jaarrekening bevat financiële informatie van een individuele rechtspersoon
dan wel een groep van maatschappijen

Geconsolideerd en enkelvoudig

Rapporteringsvaluta van het document Euro

Type winst-en-verliesrekening Categoriaal

Type kasstroomoverzicht Indirect

Datum van opmaak van de jaarrekening 24 november 2022

Jaarrekening vastgesteld (J/N) Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening 24 november 2022

.

Bestuursverslag

.

2021

Vrijstelling en referentie naar plaats van beschikbaarheid van het bestuursverslag

.
Het bestuursverslag ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap.
.

.
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Jaarrekening

.

Geconsolideerde jaarrekening

.

Geconsolideerde balans

.

31 december 2021 31 december 2020

Balans voor of na resultaatbestemming Voor resultaatbestemming

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa € 29.064.090 € 29.707.278

Materiële vaste activa € 1.516.043 € 8.910.962

Financiële vaste activa € 4.622.198 € 2.449.266

Totaal van vaste activa
_________
€ 35.202.331

_________
€ 41.067.506

Vlottende activa

Vorderingen € 12.757.023 € 7.214.730

Liquide middelen € 13.601.140 € 3.806.657

Totaal van vlottende activa
_________
€ 26.358.163

_________
€ 11.021.387

Totaal van activa
_________
€ 61.560.494

_________
€ 52.088.893

Passiva

Groepsvermogen

Eigen vermogen € 20.836.682 € 25.252.716

Aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt € -1.618.425 € -227.611

Totaal van groepsvermogen
_________
€ 19.218.257

_________
€ 25.025.105

Voorzieningen € 2.339.116 € 179.517

Langlopende schulden € 16.755.929 € 8.082.476

Kortlopende schulden € 23.247.192 € 18.801.795

Totaal van passiva
_________
€ 61.560.494

_________
€ 52.088.893

.
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

.

2021 2020

Bruto-bedrijfsresultaat € 20.302.238 € 14.251.852

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen € -7.343.201 € -5.213.546

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa € -6.459.199 € -6.065.807

Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa € -1.410.803 € -387.031

Overige bedrijfskosten € -8.838.899 € -5.891.662

Totaal van som der kosten
_________

€ -24.052.102
_________

€ -17.558.046

Totaal van bedrijfsresultaat
_________
€ -3.749.864

_________
€ -3.306.194

Financiële baten en lasten € -575.837 € -350.953

Totaal van resultaat voor belastingen
_________
€ -4.325.701

_________
€ -3.657.147

Belastingen over de winst of het verlies € -304.443 € -384.348

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen € -289.292 € 122.236

Totaal van resultaat na belastingen
_________
€ -4.919.436

_________
€ -3.919.259

Aandeel in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon
toekomt

€ 1.166.352 € 435.809

Nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon
_________
€ -3.753.084

_________
€ -3.483.450

.
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Geconsolideerde kasstroomoverzicht

.

2021 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Bedrijfsresultaat € -3.749.864 € -3.306.194

Aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschrijvingen € 6.459.199 € 6.065.807

Aanpassingen voor (terugneming van) bijzondere waardeverminderingen
in de winst-en-verliesrekening

€ 1.410.803 € 387.031

Toename (afname) van de voorzieningen € 29.517

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat
_________
€ 7.870.002

_________
€ 6.482.355

Veranderingen in werkkapitaal

Afname (toename) van handelsdebiteuren € -2.369.017 € 212.812

Toename (afname) van handelscrediteuren € 2.484.533 € 380.166

Afname (toename) van overige vorderingen € -3.073.826 € -150.492

Toename (afname) van overige schulden € 4.186.635 € 845.195

Totaal van veranderingen in werkkapitaal
_________
€ 1.228.325

_________
€ 1.287.681

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
_________
€ 5.348.463

_________
€ 4.463.842

Ontvangen interest € 6.858 € 68.827

Ontvangen dividenden € 22.755

Betaalde interest € -601.762 € -419.847

Betaalde winstbelasting € -977.050 € -384.336

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
_________
€ 3.776.509

_________
€ 3.751.241

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van groepsmaatschappijen € -1.303.151 € 1.585.851

Verwerving van immateriële vaste activa € -1.671.184 € -3.245.604

Verwerving van materiële vaste activa € -409.390 € -2.118.990

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa € 6.369.961 € 1.541.513

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van vastgoedbeleggingen € -984.556

Verwerving van niet-geconsolideerde maatschappijen € -200.000 € -200.000

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van niet-geconsolideerde
maatschappijen

€ 6.000 € 235.543

Verwerving van overige financiële vaste activa € -2.508.490 € -312.213

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van overige financiële vaste
activa

€ 26.547

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
_________
€ 310.293

_________
€ -3.498.456

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename (afname) van de schulden aan banken € -1.171.902

Ontvangsten uit hoofde van de uitgifte van aandelen € 3.464.632

Uitgaven ter inkoop van eigen aandelen € -1.716.142

Ontvangsten uit hoofde van leningen € 20.500.000

Uitgaven ter aflossing van leningen € -14.878.513

Totaal van betaalde dividenden

Betaalde dividenden aan aandeelhouders van de vennootschap € -267.241

Totaal van betaalde dividenden
_________
€ -267.241

Overige kasstromen € 109.374 € 979.185

Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten
_________
€ 5.730.861

_________
€ 1.288.532

Toename (afname) van geldmiddelen

Totaal van netto-kasstroom
_________
€ 9.817.663

_________
€ 1.541.317

Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen € -23.180 € 171.379

Totaal van toename (afname) van geldmiddelen
_________
€ 9.794.483

_________
€ 1.712.696
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.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

.

Algemene toelichting

.

Algemene toelichting

.

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

.
The Sharing Group N.V. (voorheen Mijndomein N.V.), statutair gevestigd te Lelystad, staat aan het hoofd van een groep ondernemingen welke impact maakt met de kracht van delen als
uitgangspunt. The Sharing Group N.V. verlenen diensten en ontwikkelen software op het gebied van energie, mobiliteit en webhosting.
.

Beschrijving van de locatie van de feitelijke activiteiten

.
The Sharing Group N.V. verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Lelystad.
.

.

Continuïteit

.

Informatieverschaffing over continuïteit

.
De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit. De directie is niet op de hoogte van enige materiele onzekerheden met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die gerede
twijfel zouden kunnen doen ontstaan over het vermogen van de entiteit om haar continuïteit te handhaven.
.

.

Schattingen

.

Informatieverschaffing over schattingen

.
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
.

.

Consolidatie

.

Beschrijving van de consolidatiegrondslagen

.
In de geconsolideerde jaarrekening van The Sharing Group N.V. zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor
de waardering en de resultaatbepaling van The Sharing Group N.V.. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en
vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in
het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
.
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Beschrijving van de veranderingen in de consolidatiekring

.
De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de
overnamedatum. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde goodwill wordt geactiveerd en afgeschreven over de
economische levensduur. De resultaten van afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groepsband wordt verbroken.
.

Beschrijving van de toepassing van artikel 402

.
Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2021 van The Sharing Group N.V. in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is in de enkelvoudige jaarrekening volstaan met weergave
van een beknopte winst-en-verliesrekening in overeenstemming met artikel 2:402 BW.
.

.

Geconsolideerde belangen: Specificatie

.

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen Co.nl BV Co.nl BV

Woonplaats van de rechtspersoon Amsterdam

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
DotAmsterdam BV

DotAmsterdam BV

Woonplaats van de rechtspersoon Leeuwarden

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
EnergyZero BV

EnergyZero BV

Woonplaats van de rechtspersoon Rotterdam

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 57 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
EnergyZero Groep BV

EnergyZero Groep BV

Woonplaats van de rechtspersoon Rotterdam

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 57 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
EnergyZero Software BV

EnergyZero Software BV

Woonplaats van de rechtspersoon Rotterdam
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2021

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 57 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
FRLInvestments BV

FRLInvestments BV

Woonplaats van de rechtspersoon Leeuwarden

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
FRLregistry BV

FRLregistry BV

Woonplaats van de rechtspersoon Leeuwarden

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen IDTrust
BV

IDTrust BV

Woonplaats van de rechtspersoon Halsteren

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 80 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen Juuve
Carsharing BV

Juuve Carsharing BV

Woonplaats van de rechtspersoon Rotterdam

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 57 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Metaregistrar BV

Metaregistrar BV

Woonplaats van de rechtspersoon Gouda

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie
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2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
MijnWinkel BV

MijnWinkel BV

Woonplaats van de rechtspersoon Vogelenzang

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 66.67 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
MijnWinkel Plaza BV

MijnWinkel Plaza BV

Woonplaats van de rechtspersoon Valkenburg

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 85 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein Auto BV

Mijndomein Auto BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein Autodelen BV

Mijndomein Autodelen BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein Autopark BV

Mijndomein Autopark BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein Energie & Mobiliteit BV

Mijndomein Energie & Mobiliteit BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein Energie BV

Mijndomein Energie BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein Energy Assets BV

Mijndomein Energy Assets BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein Hosting BV

Mijndomein Hosting BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein IP BV

Mijndomein IP BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein Internet BV

Mijndomein Internet BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein Obligatie BV

Mijndomein Obligatie BV

Woonplaats van de rechtspersoon Amsterdam

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %
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.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein Operations BV

Mijndomein Operations BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein Startups BV

Mijndomein Startups BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
Mijndomein Online BV

Mijndomein Online BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen Mobility
Heroes BV

Mobility Heroes BV

Woonplaats van de rechtspersoon Vlaardingen

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen MobyOne
BV

MobyOne BV

Woonplaats van de rechtspersoon Rotterdam

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 85.9 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen
MyMundo.com BV

MyMundo.com BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad
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2021

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen Weave BV Weave BV

Woonplaats van de rechtspersoon Rotterdam

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 99 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Algemene toelichting: Geconsolideerde belangen:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen van de geconsolideerde belangen Wheels4all
Holding BV

Wheels4all Holding BV

Woonplaats van de rechtspersoon Amsterdam

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 95 %

.

Fusies en overnames

.

2021

Informatieverschaffing over fusies en overnames

.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct
toerekenbare kosten. Indien de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva wordt het meerdere als goodwill geactiveerd
onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil (negatieve
goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen.
.

.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

.

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

.
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor middelgrote rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid kunnen vergelijkende cijfers zijn gereclassificeerd. De waardering van activa en passiva en
de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
.

.

Omrekening van vreemde valuta

.

Grondslag van omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen

.
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Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de functionele valutakoers op transactiedatum. Monetaire balansposten in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de functionele valutakoers op de balansdatum. Niet monetaire balansposten in vreemde valuta, die zijn gewaardeerd op historische kosten, worden omgerekend tegen de
functionele valutakoers op transactiedatum.
.

.

Leases

.

Grondslag van leases

.
Bij het afsluiten van een overeenkomst wordt er beoordeelt of de overeenkomst een lease bevat. Een overeenkomst bevat een lease indien deze in ruil voor een vergoeding aan de
wederpartij de zeggenschap gedurende de overeengekomen gebruiksperiode over het gebruik van een geïdentificeerd actief verleent.
 
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht.
.

.

Pensioenregelingen

.

Grondslag van pensioenregelingen

.
De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst en verliesrekening verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als
overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening opgenomen, indien
per balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/of werknemer, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die
verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
.

.

Financiële instrumenten

.

Grondslag van financiële instrumenten

.
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire
financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.
.

.

Grondslagen

.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

.

Grondslag van immateriële vaste activa

.
Algemeen
Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een actief in zich bergt zullen toekomen aan de groep en
de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.
 
Uitgaven inzake een immaterieel vast actief die niet aan de voorwaarden voor activering voldoen worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verantwoord. De immateriële vaste
activa die zijn verkregen bij de acquisitie van een groepsmaatschappij worden tegen de reële waarde op het verkrijgingsmoment opgenomen.
 
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve
bijzondere waardeverminderingen. Het afschrijven van de immateriële vaste activa geschiedt stelselmatig op basis van de geschatte economische levensduur met een maximum van twintig
jaar. De economische levensduur en afschrijvingsmethode worden aan het einde van ieder boekjaar opnieuw beoordeeld.
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Kosten van ontwikkeling
.
De kosten van ontwikkeling worden geactiveerd indien voldaan is aan de daaraan gestelde voorwaarden ter zake van de technische, commerciële en financiële haalbaarheid. Ter hoogte van
de balanswaarde wordt een wettelijke reserve aangehouden.
 
Goodwill van derden
Er wordt verwezen naar de grondslag ten aanzien van fusies en overnames
.

Grondslag van materiële vaste activa

.
De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
 
De materiële vaste activa worden vervolgens lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent
de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.
 
Indien een materieel vast actief buiten gebruik wordt gesteld, worden bijzondere waardeverminderingsverliezen in aanmerking genomen. Een materieel vast actief wordt niet langer in
de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last die voortvloeit uit de
desinvestering wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
.

Grondslag van financiële vaste activa

.
Deelnemingen invloed van betekenis
.
Niet geconsolideerde deelnemingen waarin de groep invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en financiële beleid worden tegen de vermogensmutatiemethode gewaardeerd.
Voor de bepaling of sprake is van invloed van betekenis worden de financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten, indien deze economische betekenis hebben, mede in
aanmerking genomen. Overeenkomstig de vermogensmutatiemethode worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de groep in de nettovermogenswaarde. De
nettovermogenswaarde wordt vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelneming, en haar aandeel in de directe mutaties in het eigen vermogen van de deelneming vanaf
het moment van verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening en verminderd met haar aandeel in de dividenduitkeringen van de deelneming In de
winst en verliesrekening wordt het aandeel van de groep in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Indien en voor zover de vennootschap niet zonder beperking uitkering van de
positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in een wettelijke reserve opgenomen . Het aandeel van de groep in de rechtstreekse vermogensvermeerderingen en
verminderingen van de deelnemingen wordt ook in de wettelijke reserve opgenomen, met uitzondering van herwaarderingen die in de herwaarderingsreserve worden verwerkt.
Na toepassing van de vermogensmutatiemethode bepaalt de groep of het noodzakelijk is om voor de deelneming een verlies wegens bijzondere waardevermindering op te nemen. De
groep bepaalt op elke balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn dat de deelneming een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Als dat het geval is, berekent de groep
het bedrag aan bijzondere waardevermindering als zijnde het verschil tussen de realiseerbare waarde en de boekwaarde van de deelneming. Dit bedrag verantwoordt zij in de winst en
verliesrekening.
.
Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden, wordt deze methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde
omstandigheden op nihil gewaardeerd. Hierbij worden andere langlopende belangen in de deelneming die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel van de netto investering, ook
meegenomen. Indien en voor zover geheel of gedeeltelijk voor de schulden van de deelneming wordt ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting bestaat de deelneming tot betaling
van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de contante waarde. Een vervolgens verkregen aandeel in de winst van
de deelneming wordt pas weer verwerkt indien en voor zover het cumulatief niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen.
Deelnemingen geen invloed van betekenis
.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus eventuele bijzondere
waardeverminderingen. Het dividend wordt als resultaat aangemerkt en verwerkt onder de financiële baten en lasten.
Onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen
.
De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.
Effecten
.
Overige effecten zonder beursnotering (aandelen en obligaties), worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen kostprijs.
Latente belastingvorderingen
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke
verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het
waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De langlopende en kortlopende latente belastingvorderingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa
respectievelijk vorderingen onder de vlottende activa. De waardering van latente belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de groep, per balansdatum,
voorgenomen wijze van realisatie. Het belastingtarief en de fiscale wetgeving, gehanteerd om het bedrag te bepalen, zijn vastgesteld dan wel er is materieel toe besloten op balansdatum.
De latente belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
.

Grondslag van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

.
De groep beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig
zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde
en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het
betreffende actief.
.

15
JL0317:FL0176beta:TL0072:RT0161: with xb_render_bxr_stylesheet_v51



Titel van het document Jaarrekening
Naam van de rechtspersoon The Sharing Group N.V.
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

24 november 2022

Grondslag van vorderingen

.
De vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde inclusief transactiekosten indien materieel. De vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen, onder aftrek van
voorzieningen wegens oninbaarheid.
.

Grondslag van liquide middelen

.
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositos met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
.

Grondslag van groepsvermogen

.
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de geconsolideerde jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd,
overeenkomstig de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het financieel instrument voortvloeit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een (deel
van een) financieel instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk als eigen
vermogensinstrument.
.

Grondslag van aandeel in het groepsvermogen dat niet aan de rechtspersoon toekomt

.
Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het netto-belang in de netto-activa van de desbetreffende groepsmaatschappijen.
.

Grondslag van voorzieningen

.
Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
.

Grondslag van voorzieningen voor belastingverplichtingen

.
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een latente belastingverplichting opgenomen. De waardering van latente
belastingverplichtingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de groep, per balansdatum, voorgenomen wijze van afwikkeling. Het belastingtarief en de fiscale wetgeving,
gehanteerd om het bedrag te bepalen, zijn vastgesteld dan wel er is materieel toe besloten op balansdatum. De latente belastingverplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
.

Grondslag van overige voorzieningen

.
Indien het effect van de tijdswaarde materieel is, worden de voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde.
.

Grondslag van langlopende schulden

.
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is
van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
.

Grondslag van kortlopende schulden

.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
.

.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
.

Grondslag van omzetverantwoording

.
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en
.
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen, zoals energie- en omzetbelasting alsmede netbeheervergoedingen.
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Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst en verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning
van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de
kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht
tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de
opbrengsten.
 
Opbrengsten uit de verkoop van energie aan eindverbruikers worden opgenomen op het moment van levering. Bij levering worden de voordelen van het eigendom en het risico van een
eventuele
.
waardevermindering overgedragen aan de eindverbruikers. Energieverbruik van wordt vastgesteld op basis van jaarlijkse meterstanden die gedurende het jaar periodiek worden gemeten.
De jaarlijkse omzet uit energie wordt bepaald op basis van het uit hoofde van energie gefactureerde bedrag, vermeerderd met vaste lasten en het geschatte nog te factureren (zowel nog te
debiteren alsnog te crediteren) energieverbruik.
.

Grondslag van bruto-bedrijfsresultaat

.
De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de inkoopwaarde van de omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten. Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt
verstaan de kosten die direct toerekenbaar zijn aan de geleverde goederen en diensten.
.

Grondslag van overheidssubsidies

.
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening van het jaar gebracht waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, waarin de opbrengsten zijn gederfd, of wanneer
zich een exploitatietekort heeft voorgedaan, waarvoor de subsidie is ontvangen.
.

Grondslag van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

.
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.
.

Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

.
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige
gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen
uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn inbegrepen onder de afschrijvingen. 
.

Grondslag van waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

.
De groep beoordeelt op elke balansdatum of een niet-financieel actief of een groep van niet-financiële activa een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. De groep beoordeelt
op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde
en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het
betreffende actief.
.

Grondslag van overige bedrijfskosten

.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.
.

Grondslag van overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

.
Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.
.

Grondslag van rentelasten en soortgelijke kosten

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

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

.
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. De vennootschapsbelasting binnen de fiscale eenheid wordt toegerekend aan de afzonderlijke entiteiten als ware zij zelfstandig belastingplichtig is.
.
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Grondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen 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. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de groep geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Bij deelnemingen waarin geen invloed
van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt.
.

.

Grondslagen: Kasstroomoverzicht

.

Grondslag van kasstroomoverzicht

.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
.
 
.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide
beleggingen. De op korte termijn zeer liquide beleggingen zijn beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie
kunnen worden omgezet in geldmiddelen. 
.
 
.
Kasstromen in vreemde valuta zijn, indien materieel, omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden, indien materieel, afzonderlijk
in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
.
 
.
De verwerving van groepsmaatschappijen en de ontvangsten uit hoofde van de vervreemding van groepsmaatschappijen zijn opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten,
voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De in deze groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in aftrek gebracht. 
 
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van
het financiële leasecontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft
op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. De ontvangst uit hoofde van een sale and financial leaseback-transactie wordt gepresenteerd als een ontvangst uit hoofde van
financieringsactiviteiten.
.

.
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Balans

.

Immateriële vaste activa

.

Uitsplitsing

.

31 december 2021 31 december 2020

Immateriële vaste activa

Kosten van goodwill die van derden is verkregen € 25.953.488 € 28.048.956

Overige immateriële vaste activa € 3.110.602 € 1.658.322

Totaal van immateriële vaste activa
_________
€ 29.064.090

_________
€ 29.707.278

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over immateriële vaste activa

.
Kosten van ontwikkeling
De investeringen in 2021 zien met name toe op de ontwikkeling van een drietal softwareplatformen.
Goodwill
De investeringen in 2021 zien met name toe op de acquisitie van Weave BV, een onderneming gericht op de ontwikkeling van software.
{{Afschrijvingen
De afschrijving goodwill bedraagt 10% op jaarbasis. De afschrijving over de overige immateriële vaste activa bedraagt 20% per jaar.
.

Beschrijving van immateriële vaste activa ter zekerheid gesteld voor schulden

.
Er wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende schulden, sectie schulden aan banken.
.

Beschrijving van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa

.
De directie beoordeelt op elke balansdatum of een actief of een groep van activa een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Deze beoordeling heeft geresulteerd in een
bijzondere waardevermindering van € 0.5 miljoen op de ontwikkelingskosten en 0.9 miljoen op de goodwill.
.

.

Materiële vaste activa

.

Economische levensduur

.

Totaal van materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen

Afschrijvingspercentage 20 %

.

Uitsplitsing

.
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31 december 2021 31 december 2020

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen € 1.267.043 € 8.643.962

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op
materiële vaste activa

€ 249.000 € 267.000

Totaal van materiële vaste activa
_________
€ 1.516.043

_________
€ 8.910.962

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over materiële vaste activa

.
De desinvesteringen zien met name te op de desinvestering van personenauto's. In mei 2021 heeft de groep haar private & business lease activiteiten verkocht. De groep wil zich enkel
richten op deelmobiliteit en beschouwd daarom de private & business lease activiteiten niet langer als één van haar kernactiviteiten.   Afschrijvingen De afschrijving bedraagt 20% op
jaarbasis.
.

Beschrijving van materiële vaste activa die als zekerheid dienen voor verplichtingen

.
Er wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende schulden, sectie schulden aan banken.
.

.

Financiële vaste activa

.

Uitsplitsing

.

31 december 2021 31 december 2020

Financiële vaste activa

Andere deelnemingen € 1.067.998 € 757.963

Vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een
deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een
deelneming heeft

€ 320.104 € 1.270.001

Overige financiële vaste activa € 3.234.096 € 421.302

Totaal van financiële vaste activa
_________
€ 4.622.198

_________
€ 2.449.266

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over financiële vaste activa

.
Andere deelnemingen
Innovactory International BV - In 2021 is een investering gepleegd van € 375.000, waarbij een aandelenbelang van 5% is verworven.
 
Vorderingen op aandeelhouders en deelnemingen
De vorderingen op aandeelhouders en deelnemingen zien met name toe op de leningen aan Buurauto BV en EcoConcepts BV.
 
Lening u/g Buurauto BV - Op 21 oktober 2019 is € 170.000 verstrekt, de hoofdsom bedraagt na een financiële herstructurering in 2021 € 145.201. De rente bedraagt 4% op jaarbasis.
Er zijn geen zekerheden overeengekomen en over aflossing zijn nog geen afspraken gemaakt.
 
Lening u/g EcoConcepts BV - In 2020 en 2021 is in totaal € 161.000 verstrekt. De looptijd is 3 jaar en de rente bedraagt 3% op jaarbasis. Aflossing geschiedt op de einddatum en er zijn
geen zekerheden overeengekomen. Vanwege de negatieve nettovermogenswaarde van de deelneming is ultimo 2021 € 61.097 in mindering gebracht op de lening.
 
Overige vorderingen (langlopend)
De overige langlopende vorderingen zien met name toe op waarborgsommen en de lening aan HuurDeZon Nederland 1 BV.
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Waarborgsommen - De waarborgsommen bestaan met name uit waarborgsommen die de groep heeft betaald aan leasemaatschappijen als onderdeel van de financiering van haar
activiteiten op het gebied van deelmobiliteit.
 
Lening u/g HuurDeZon Nederland 1 BV - Op 27 december 2019 is een lening verstrekt van € 250.000. De looptijd is bepaald op 3 jaar en de rente bedraagt 3% op jaarbasis. Aflossing
vindt plaats op de einddatum en er zijn geen zekerheden overeengekomen.
.

.

Deelnemingen: Tenminste één vijfde belang: Specificatie

.

2021

Rechtspersoonsnamen Amber International BV Amber International BV

Woonplaats van de rechtspersoon Eindhoven

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 2 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste
één vijfde belang: Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen Buurauto B.V. Buurauto B.V.

Woonplaats van de rechtspersoon Amersfoort

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 50 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste
één vijfde belang: Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen EcoConcepts B.V. EcoConcepts B.V.

Woonplaats van de rechtspersoon Zeist

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 33.33 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste
één vijfde belang: Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen Huurdezon Holding B.V. Huurdezon Holding B.V.

Woonplaats van de rechtspersoon Amsterdam

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 50 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste
één vijfde belang: Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen Innovactory International B.V. Innovactory International B.V.

Woonplaats van de rechtspersoon Almere

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 5 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste
één vijfde belang: Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen Woon Duurzaam B.V. Woon Duurzaam B.V.
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2021

Woonplaats van de rechtspersoon Amsterdam

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 7.5 %

.

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste
één vijfde belang: Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen Zonnefabriek B.V. Zonnefabriek B.V.

Woonplaats van de rechtspersoon Amsterdam

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 45.45 %

.

Vorderingen

.

Uitsplitsing

.

31 december 2021 31 december 2020

Vorderingen

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen € 19.131 € 8.813

Vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een
deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een
deelneming heeft

€ 650.000

Kortlopende overige vorderingen

Totaal van overige vorderingen
_________
€ 6.638.165

_________
€ 1.969.210

Overlopende activa

Totaal van overlopende activa
_________
€ 6.099.727

_________
€ 4.586.707

Totaal van vorderingen
_________
€ 12.757.023

_________
€ 7.214.730

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over vorderingen

.
Leningen uitgeleend geld
De leningen aan Cambrium International BV en Zonnefabriek BV zijn in 2021 volledig afgelost. De lening aan Lyv BV is in 2021 volledig verrekend.
.

.

Voorzieningen

.

Verloopoverzicht

.

Voorziening voor belastingverplichtingen Overige voorzieningen

Voorzieningen aan het begin van de periode € 179.517

Mutatie van voorzieningen

Nieuw gevormde voorzieningen € 41.924 € 2.117.675

22
JL0317:FL0176beta:TL0072:RT0161: with xb_render_bxr_stylesheet_v51



Titel van het document Jaarrekening
Naam van de rechtspersoon The Sharing Group N.V.
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

24 november 2022

Voorziening voor belastingverplichtingen Overige voorzieningen

Voorzieningen aan het einde van de periode € 41.924 € 2.297.192

.

Uitsplitsing

.

31 december 2021 31 december 2020

Voorzieningen

Voorziening voor belastingverplichtingen € 41.924

Overige voorzieningen € 2.297.192 € 179.517

Totaal van voorzieningen
_________
€ 2.339.116

_________
€ 179.517

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over voorzieningen

.
De andere voorzieningen zien met name toe op earn out verplichtingen.
.

.

Uitsplitsing looptijd

.

31 december 2021 31 december 2020

Voorzieningen

Totaal van voorzieningen
_________
€ 2.339.116

_________
€ 179.517

.

Langlopende schulden

.

Verloopoverzicht

.

Obligatieleningen, pand-
brieven en andere lenin-

gen

Schulden aan banken Overige schulden Totaal van langlopende
schulden

Langlopende schulden aan het begin van de periode € 206.705 € 4.432.264 € 3.443.507 € 8.082.476

Mutatie van langlopende schulden gedurende de periode

Nieuwe financiering € 20.500.000 € 247.553 € 20.747.553

Aflossingen € -8.367.631 € -6.518.632 € -14.886.263

Oprenting/amortisatie € -1.064.632 € 4.007.224 € 2.942.592

Overige waardeveranderingen € -130.429 € -130.429

Totaal van mutaties gedurende de periode
_________
€ 10.937.308

_________
€ -2.263.855

_________
€ 8.673.453

Langlopende schulden aan het einde van de periode € 206.705 € 15.369.572 € 1.179.652 € 16.755.929

.

Uitsplitsing

.
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31 december 2021 31 december 2020

Langlopende schulden

Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen € 206.705 € 206.705

Schulden aan banken € 15.369.572 € 4.432.264

Overige schulden € 1.179.652 € 3.443.507

Totaal van langlopende schulden
_________
€ 16.755.929

_________
€ 8.082.476

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over langlopende schulden

.
Schulden aan banken
 
EURIBOR Optimaal lening I - III
In oktober 2021 heeft er een herfinanciering plaatsgevonden van de EURIBOR Optimaal leningen waarbij de bestaande schuld volledig is afgelost.
 
EURIBOR Optimaal Lening A - B
De EURIBOR Optimaal Lening A moet worden afgelost in 20 driemaandelijks termijnen van € 0.7 miljoen en de opgenomen EURIBOR Optimaal Lening B wordt ineens afgelost op het
einde van de looptijd. De volgende ratio's zijn overeengekomen met de bank:

• De 'Debt Service Cover Ratio' is ten minste 1,10
• De 'Total Net Leverage' is ten hoogste 2,5

Per 31 december 2021 voldoet de groep aan deze ratio's.
 
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar, zijnde € 2.8 miljoen, zijn inbegrepen onder de kortlopende schulden
 
Overige langlopende schulden
In 2021 heeft de groep haar private & business lease activiteiten verkocht. De op dat moment uitstaande obligaties, inclusief opgebouwde renteverplichtingen, zijn in het geheel afgelost uit
de opbrengst van deze transactie.
.

Opgave van de schulden waarvoor zakelijke zekerheid is gesteld en in welke vorm dat is geschied

.
Schulden aan bankenVoor de verkregen bankfinanciering zijn de volgende zekerheden gevestigd:Eerste pandrecht op (vorderings-)rechten uit overeenkomst tot koop en verkoop
van alle aandelen in vooraf bepaalde dochtervennootschappen;Eerste pandrecht op de (certificaten van) aandelen in het kapitaal van vooraf bepaaldedochtervennootschappen;Eerste
pandrecht op alle bedrijfsuitrusting, en overige bedrijfsmiddelen, vorderingen op handelsdebiteuren en voorraden van vooraf bepaalde dochtervennootschappen;Eerste pandrecht op
alle merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en handelsnamen van vooraf bepaalde dochtervennootschappen;Eerste pandrecht op de klantenportefeuille van vooraf bepaalde
dochtervennootschappenCompte joint -en mede aansprakelijkheidsovereenkomst door de kredietnemer enhaar dochtervennootschappen.
.

Informatieverschaffing over de looptijd van langlopende schulden

.
Schulden aan banken
De EURIBOR Optimaal Lening A heeft een looptijd tot en met 30 september 2026 en de EURIBOR Optimaal Lening B heeft een looptijd tot en met 31 maart 2027.
.

Beschrijving van de rentevoet over de schulden met een looptijd langer dan een jaar

.
Schulden aan banken
De EURIBOR Optimaal Lening A heeft een rente welke is gebaseerd op het 3-maands EURIBOR tarief plus een marge welke initieel is vastgesteld op 3,60% per jaar.
.
 
.
De EURIBOR Optimaal Lening B heeft een rente welke is gebaseerd op het 3-maands EURIBOR tarief plus een marge welke is vastgesteld op 6,5% per jaar.
.

.

Kortlopende schulden

.

Uitsplitsing

.
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31 december 2021 31 december 2020

Kortlopende schulden

Schulden aan banken € 2.800.000 € 1.735.368

Overige schulden € 6.151.402 € 6.932.991

Overlopende passiva € 14.295.790 € 10.133.436

Totaal van kortlopende schulden
_________
€ 23.247.192

_________
€ 18.801.795

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over kortlopende schulden

.
Schulden aan banken
Er wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende schulden, sectie schulden aan banken
 
Overige schulden
In 2021 heeft de groep haar private & business lease activiteiten verkocht. De op dat moment uitstaande obligaties, inclusief opgebouwde renteverplichtingen, zijn in het geheel afgelost uit
de opbrengst van deze transactie.
.

.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

.

Tekstuele toelichting

.

Beschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen

.
Er is een aansprakelijkheidsverklaring afgegeven, in overeenstemming met artikel 2:403 BW, voor Mijndomein Hosting BV.
 
De rechtspersoon heeft zich jegens bepaalde leasemaatschappijen hoofdelijk medeschuldenaar gesteld voor al hetgeen zij te vorderen hebben in het kader van leaseovereenkomsten van
personenauto's. De hoofdelijke aansprakelijkheid is beperkt tot variërend van 10-20% van de resterende contractwaarde.
.

Beschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

.
De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de
fiscale eenheid als geheel.
.

Beschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake investeringsverplichtingen

.
De groep is een investeringsverplichting aangegaan ter grootte van € 119.000 exclusief btw inzake de levering van een zonneauto.
.

Beschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten

.
Het jaarlijks bedrag voor 2022 van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken (inclusief servicekosten) is totaal € 0.4 miljoen. De resterende looptijd van de
onderliggende huurcontracten varieert van 3 maanden tot onbepaalde tijd .
.

Beschrijving van de belangrijkste bepalingen van operationele leases

.
De operationele leaseovereenkomsten zien met name toe op de deelauto's. De leaseovereenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van 42 maanden en de resterende looptijd varieert van
3 maanden tot 60 maanden.
.

.

Operationele leaseverplichtingen: Uitsplitsing looptijd

.
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31 december 2021 31 december 2020

Minimale lease betalingen van operationele leases

Minimale lease betalingen van operationele leases met een looptijd korter
dan een jaar

€ -7.454.578 € -3.675.000

Minimale lease betalingen van operationele leases met een looptijd langer
dan een jaar en korter dan vijf jaar

€ -20.325.782 € -7.175.000

Totaal van minimale lease betalingen van operationele leases
_________

€ -27.780.360
_________

€ -10.850.000

.

Winst-en-verliesrekening

.

Brutomarge

.

Uitsplitsing verhoudingscijfer

.

2021 2020

Verhoudingscijfer, in welke mate de netto-omzet ten opzichte van die van de
vorige periode is gestegen of gedaald

173.82 % 100 %

.

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen: uitsplitsing

.

Uitsplitsing

.

2021 2020

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen € 5.885.997 € 4.227.567

Sociale lasten € 861.975 € 655.812

Pensioenlasten

Totaal van pensioenlasten
_________
€ 229.963

_________
€ 154.972

Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen € 365.266 € 175.195

Totaal van lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
_________
€ 7.343.201

_________
€ 5.213.546

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

.
Subsidies, ten bedrage van € 0.1 miljoen, met betrekking tot speur- en ontwikkeling (WBSO) zijn in mindering gebracht op de sociale lasten.
.

.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

.
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Uitsplitsing

.

2021 2020

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen op immateriële vaste activa € 4.736.205 € 4.184.652

Afschrijvingen op materiële vaste activa € 1.722.994 € 1.881.155

.

Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

.

Uitsplitsing

.

2021 2020

Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa

Waardeveranderingen van immateriële vaste activa

Totaal van waardeveranderingen van immateriële vaste activa
_________
€ -1.410.803

_________
€ -387.031

Totaal van waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
_________
€ -1.410.803

_________
€ -387.031

.

Overige bedrijfskosten

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over overige bedrijfskosten

.
Ontwikkelingskosten
Voor de totale geactiveerde en amortisatie van de ontwikkelingskosten wordt verwezen naar het verloopoverzicht van de immateriële vaste activa.
.

.

Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten

.

Uitsplitsing

.

2021 2020

Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten
die tot de vlottende activa behoren

Totaal van wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van de
effecten die tot de vlottende activa behoren

_________
€ 9.999

_________
€ -9.999

.

Financiële baten en lasten

.
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Uitsplitsing

.

2021 2020

Financiële baten en lasten

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten € 20.092 € 68.827

Wijzigingen in de waarde van financiële vaste activa en van de effecten die
tot de vlottende activa behoren

€ 9.999 € -9.999

Rentelasten en soortgelijke kosten € -605.928 € -409.781

Totaal van saldo financiële baten en lasten
_________
€ -575.837

_________
€ -350.953

.

Belastingen

.

Uitsplitsing

.

31 december 2021 31 december 2020

Belastingen over de winst of het verlies

Latente belastingen € 41.924

Belastingen uit voorgaande boekjaren € 37.005 € 10.563

Belastingen uit huidig boekjaar € 225.514 € 373.785

Totaal van belastingen over de winst of het verlies
_________
€ 304.443

_________
€ 384.348

Effectieve belastingtarief -7 % -10.5 %

Toepasselijke belastingtarief 25 % 25 %

.

Tekstuele toelichting

.

Beschrijving van de cijfermatige aansluiting tussen het gemiddelde effectieve belastingtarief en het toepasselijke belastingtarief

.

.

.

    2021   2020

  % € % €

Resultaat voor belastingen   -4.325.701   -3.657.147

         

Toepasselijk belastingtarief 25,0 -1.081.425 25,0 -914.287

Niet aftrekbare afschrijving
goodwill

-29,6 1.281.134 -28,5 1.041.072

Toepassing innovatiebox 3,3 -143.328 4,4 -159.510

Deelnemingsvrijstelling -16,2 702.202 -17,2 629.162

Niet-gewaardeerde
verliescompensatie

19,7 -850.408 - -

Investeringsaftrek -5,6 241.321 - -

Overige effecten -3,6 154.947 5,8 -212.089

Effectief belastingtarief -7,0 304.443 -10,5 384.348

.

.
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.

.

Kasstroomoverzicht

.

Informatieverschaffing over kasstroomoverzicht

.
In 2021 is groepsmaatschappij Weave BV verworven waarbij een deel in geldmiddelen is voldaan en waarbij een gedeelte, naar verwachting € 1.7 miljoen, zal worden betaald
in toekomstige jaren. In het kasstroomoverzicht is deze uitgestelde betaling niet opgenomen, maar is alleen de betaling door middel van geldmiddelen weergegeven. De bij deze
groepsmaatschappij aanwezige geldmiddelen ter grootte van € 0.5 miljoen zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Correcties op de gebruikte omschrijvingen in het kasstroomoverzicht:
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen betreft Aandeel van derden.
.

.

Overige toelichtingen

.

Concessies

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over concessies

.
Een groepsmaatschappij is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit een concessieovereenkomst inzake de commerciële exploitatie van
extensie .Amsterdam. De ingangsdatum is 1 september 2015 en de looptijd van de overeenkomst bedraagt 10 jaar.
.

.

Gemiddeld aantal werknemers

.

Uitsplitsing

.

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland

121.6 85

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam buiten Nederland 0.9

Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode
_________

122.5
_________

85

.

Segmentatie: Specificatie

.

The Sharing Group 122.5 85

Totaal 122.5 85

.

29
JL0317:FL0176beta:TL0072:RT0161: with xb_render_bxr_stylesheet_v51



Titel van het document Jaarrekening
Naam van de rechtspersoon The Sharing Group N.V.
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

24 november 2022

Financiële instrumenten

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over financiële instrumenten

.
De belangrijkste risicos uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het valutarisico, het renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico.
 
Valutarisico
.
De groep loopt valutarisico door (ver)kooptransacties die in een andere valuta (m.n. USD) plaatsvinden dan de rapporteringsvaluta van de groep. De omvang van deze transacties is tot op
heden beperkt en de groep heeft om die reden ook geen actief beleid dit valutarisico af te dekken.
 
Renterisico
Renterisico is het risico dat de reële waarde van toekomstige kasstromen van een financieel instrument fluctueert als gevolg van wijzigingen in marktrentetarieven. Het door de groep
gelopen risico wegens fluctuaties in de marktrentes heeft voornamelijk betrekking op de variabel rentende langlopende verplichtingen van de groep. Voor een toelichting inzake de variabel
rentende langlopende verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende schulden, sectie schulden aan banken.
 
Kredietrisico
De groep heeft richtlijnen opgesteld om de omvang van het kredietrisico bij elke financiële instelling en debiteur te beperken. Bovendien bewaakt de groep voortdurend haar vorderingen
en hanteert de groep een strikte aanmaningsprocedure. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor de groep minimaal.
 
Liquiditeitsrisico
Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisicos beheerst. In de liquiditeitsbegrotingen wordt rekening
gehouden met eventuele beperkte beschikbaarheid van liquide middelen waaronder bijvoorbeeld door bankgaranties.
 
De huidige solvabiliteitsratio blijft binnen de convenanten. Voor een toelichting van convenanten wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende schulden, sectie schulden aan
banken.
.

De verstrekte zekerheden van financiële instrumenten gehouden door de rechtspersoon

.
Er wordt verwezen naar de toelichting op de langlopende schulden, sectie schulden aan banken.
.

.

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

.

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

.

Informatieverschaffing over bezoldiging van bestuurders en commissarissen

.
De bezoldiging van de bestuurders die in het boekjaar ten laste van de groep zijn gekomen, bedragen € 539.828 (2020: € 294.938). De toegelichte bezoldiging 2020 betreft de
bezoldiging vanaf de datum van benoeming, zijnde respectievelijk 02-04-2020 (CEO) en 01-05-2020 (CFO).
.

.

Gebeurtenissen na balansdatum

.

Informatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum

.
Overname activiteiten Connectcar
Op 25 januari 2022 heeft de groep de deelauto parkeerplekken van Connectcar overgenomen. ConnectCar bood bijna 300 deelautos aan in de regio Amsterdam. Deze plekken zijn in de
eerste jaarhelft van 2022 voorzien van (electrische) Mywheels deelautos en draagt daarmee bij aan de verdere groei van de onderneming. De koopsom bestaat uit een bedrag verschuldigd
per transactiedatum.
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Wijziging bestuur
Met ingang van 1 februari 2022 heeft de heer D.D. van Oort zijn rol als CEO van de groep neergelegd, de heer J.H. de Jong is per die datum aangetreden als CEO. De heer D.D. van Oort
vervult vanaf die datum de rol van non-executive bestuurder voor de periode van een half jaar na deze bestuurswisseling.
 
Uitbreiding belang in Mijnwinkel
Op 18 mei 2022 heeft de groep de resterende aandelen van Mijnwinkel overgenomen, die tot op dat moment in het bezit waren van de oprichters / directie van de onderneming. De
koopsom van de aandelen bestaat uit een bedrag verschuldigd per transactiedatum en resultaat gebonden betalingen over de komende twee boekjaren. De directie blijft voor tenminste deze
periode aan Mijnwinkel verbonden.
 
Overname activiteiten Shoppagina
Op 1 juni 2022 heeft de groep de activiteiten van Shoppagina overgenomen, een onderneming die zich richt op de ontwikkeling van webwinkelsoftware en het aanbieden van
maatwerkoplossingen met betrekking tot webwinkelsoftware. De onderneming heeft een jaaromzet van circa € 0,8 miljoen en wordt geïntegreerd in de bedrijfsactiviteiten van Mijnwinkel.
De koopsom bestaat uit een bedrag verschuldigd per transactiedatum en betalingen over de komende twee boekjaren.
 
Fusie Mywheels-Amber
Op 1 juli 2022 zijn Mywheels en Amber gefuseerd door beide entiteiten in te brengen in een nieuwe opgerichte tussenholding. Amber is een aanbieder van deelmobiliteit aan
grootzakelijke klanten. Per ultimo 2021 had Amber een wagenpark van bijna 300 autos en werd een omzet gerealiseerd van € 2,6 miljoen. Amber bedient aansprekende klanten zoals
ABN Amro, Rabobank en de provincie Noord-Brabant. De gezamenlijke onderneming biedt een volledig aanbod voor deelmobiliteit aan voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers.
Naar verwachting kunnen met het samengaan aanzienlijke synergievoordelen worden behaald door een verbeterde inzet van de vloot en het aanbieden van de verschillende commerciële
proposities aan de klanten over en weer.
 
Uitbreiding bancaire financiering
Op 22 juli 2022 heeft TSG Technology overeenstemming bereikt met ING voor de uitbreiding van de bestaande bancaire lening met € 10 miljoen. De beschikbare middelen worden in de
vorm van een lening beschikbaar gesteld aan de groep, die de middelen zal aanwenden voor de financiering van verdere groei van de activiteiten op het gebied van duurzame energie en
deelmobiliteit. De uitbreiding is door ING beschikbaar gesteld op basis van de gelijke voorwaarden als de bestaande financiering.
 
Overname activiteiten Happy Hosting
Op 1 augustus 2022 heeft de groep de activiteiten overgenomen van Happy Hosting, een onderneming die zich richt domeinnaamregistratie, shared hosting en hieraan verbonden diensten.
De onderneming heeft een jaaromzet van circa € 0,2 miljoen en wordt geïntegreerd in de bedrijfsactiviteiten van Metaregistrar. De koopsom bestaat uit een bedrag verschuldigd per
transactiedatum en betalingen over de komende twee boekjaren.
 
TSG Ventures
.
Door TGS Ventures is gedurende 2022 geïnvesteerd in verschillende initiatieven, waaronder die van Drop Mobility, Gridio en Cargoroo, welke bijdragen aan onze missie: meer sociale
impact, minder impact op het milieu. Het totale investeringsbedrag van deze initiatieven bedraagt €1,6 miljoen.
.

.
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Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

.

31 december 2021 31 december 2020

Balans voor of na resultaatbestemming Voor resultaatbestemming

Activa

Vaste activa

Financiële vaste activa € 26.688.217 € 28.331.660

Totaal van vaste activa
_________
€ 26.688.217

_________
€ 28.331.660

Vlottende activa

Vorderingen € 6.764.360 € 1.969.536

Liquide middelen € 7.597.259 € 579.795

Totaal van vlottende activa
_________
€ 14.361.619

_________
€ 2.549.331

Totaal van activa
_________
€ 41.049.836

_________
€ 30.880.991

Passiva

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal € 45.000 € 45.000

Agio € 34.693.360 € 34.693.360

Andere wettelijke reserves € 2.934.176 € 1.380.525

Overige reserves € -12.419.820 € -7.382.664

Niet verdeelde winsten € -3.090.719 € -3.483.505

Totaal van eigen vermogen
_________
€ 22.161.997

_________
€ 25.252.716

Voorzieningen € 183.054 € 150.000

Langlopende schulden € 13.250.000

Kortlopende schulden € 5.454.785 € 5.478.275

Totaal van passiva
_________
€ 41.049.836

_________
€ 30.880.991

.
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Winst-en-verliesrekening

.

2021 2020

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen € -3.376.272 € -3.318.301

Overige baten en lasten na belasting € 285.553 € -165.204

Totaal van resultaat na belastingen
_________
€ -3.090.719

_________
€ -3.483.505

.

Toelichting op de jaarrekening

.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

.

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

.
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn
gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met de grondslagen zoals opgenomen van de geconsolideerde
jaarrekening.
.

.

Grondslagen

.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

.

Grondslag van financiële vaste activa

.
Deelnemingen en vorderingen op groepsmaatschappijen worden gewaardeerd in overeenstemming met de grondslagen zoals opgenomen van de geconsolideerde jaarrekening.
.

.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

.

Grondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen 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. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij de vennootschap geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Bij deelnemingen waarin
geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt.
.

.

Balans
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.

Financiële vaste activa

.

Uitsplitsing

.

31 december 2021 31 december 2020

Financiële vaste activa

Aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in
groepsmaatschappijen

€ 18.631.579 € 18.350.607

Vorderingen op groepsmaatschappijen € 8.056.638 € 9.981.053

Totaal van financiële vaste activa
_________
€ 26.688.217

_________
€ 28.331.660

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over financiële vaste activa

.
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Lening u/g DotAmsterdam BV - De looptijd van de lening is gelijkgesteld aan de looptijd van de concessieovereenkomst met de gemeente Amsterdam. Aflossing vindt plaats aan het
einde van de looptijd. De rente is vastgesteld op 6% per jaar. Er zijn geen zekerheden overeengekomen. Besloten is om de lening te continueren.
 
Lening u/g Metaregistrar BV - Vanwege een overname is aan Metaregistrar BV een lening verstrekt van € 400.000. De rente bedraagt 4% op jaarbasis en de looptijd is 5 jaar, eindigend
op 22 december 2021. Er zijn geen zekerheden overeengekomen. Besloten is om de lening te continueren.
 
Leningen u/g Mijndomein Energie & Mobiliteit BV - Voor de financiering van de activiteiten op het gebied van energie en mobiliteit is een lening verstrekt. De rente bedraagt 4% op
jaarbasis en wordt ultimo van het jaar bijgeschreven bij de hoofdsom. De looptijd is 10 jaar, eindigend op 31 december 2028. Als zekerheid is stil pandrecht verstrekt op de huidige en
toekomstige vorderingen op derden alsmede de huidige en toekomstige inventaris, voorraden, overige roerende zaken en IE-rechten. Vanwege de negatieve nettovermogenswaarde van de
deelneming is ultimo 2021 een voorziening van € 3.1 miljoen op de lening in mindering gebracht.
 
Lening u/g Mijndomein Internet BV - De lening heeft een looptijd van 5 jaar. Aflossing geschiedt op de einddatum 8 maart 2023. De rente bedraagt 4% per jaar. Vanwege de negatieve
nettovermogenswaarde van de deelneming is ultimo 2020 een voorziening van € 49.999 in mindering gebracht op de lening.
 
Lening u/g IDTrust BV - Gedurende de jaren 2019-2021 is, in het kader van een overeengekomen kredietfaciliteit, een achtergestelde converteerbare lening u/g verstrekt van € 1.017.877
aan IDTrust BV. De looptijd is 4 jaar met een aflossingsvrije periode van 3 jaar. De rente bedraagt 4% per jaar. Als zekerheid is door de vennootschap pandrecht verstrekt op inventaris,
vorderingen, voorraden, IE-rechten en overige roerende zaken. Vanwege de negatieve nettovermogenswaarde van de deelneming is ultimo 2021 een voorziening van € 0.9 miljoen in
mindering gebracht op de lening.
.

.

Deelnemingen: Tenminste één vijfde belang: Specificatie

.

2021

Rechtspersoonsnamen IDTrust BV IDTrust BV

Woonplaats van de rechtspersoon Halsteren

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 80 %

.

Toelichting op de jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste één vijfde belang:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen Mijndomein Energie & Mobiliteit BV Mijndomein Energie & Mobiliteit BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %
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.

Toelichting op de jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste één vijfde belang:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen Mijndomein IP BV Mijndomein IP BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste één vijfde belang:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen Mijndomein Internet BV Mijndomein Internet BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste één vijfde belang:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen Mijndomein Obligatie BV Mijndomein Obligatie BV

Woonplaats van de rechtspersoon Amsterdam

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste één vijfde belang:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen Mijndomein Online BV Mijndomein Online BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste één vijfde belang:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen Mijndomein Operations BV Mijndomein Operations BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Toelichting op de jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste één vijfde belang:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen Mijndomein Startups BV Mijndomein Startups BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.
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Toelichting op de jaarrekening - Financiële vaste activa: Deelnemingen: Tenminste één vijfde belang:
Specificatie

2021

Rechtspersoonsnamen MyMundo.com BV MyMundo.com BV

Woonplaats van de rechtspersoon Lelystad

Het verschafte aandeel in het geplaatste kapitaal 100 %

.

Vorderingen

.

Uitsplitsing

.

31 december 2021 31 december 2020

Vorderingen

Vorderingen op groepsmaatschappijen € 5.933.177 € 1.732.574

Kortlopende overige vorderingen

Totaal van overige vorderingen
_________
€ 747.991

_________
€ 196.322

Overlopende activa

Totaal van overlopende activa
_________

€ 83.192
_________

€ 40.640

Totaal van vorderingen
_________
€ 6.764.360

_________
€ 1.969.536

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over vorderingen

.
Over de gemiddelde stand van de rekening courant verhoudingen zijn rentes doorberekend variërend van 0% tot 1% (2020: idem)
.

.

Eigen vermogen

.

Verloopoverzicht

.

Gestort en opge-
vraagd aandelen-

kapitaal

Agio Andere wettelij-
ke reserves

Overige reserves Niet verdeelde
winsten

Totaal van eigen
vermogen

Eigen vermogen aan het begin van de periode € 45.000 € 34.693.360 € 1.380.525 € -7.382.664 € -3.483.505 € 25.252.716

Mutatie in het eigen vermogen gedurende de periode

Overboekingen € -3.483.505 € 3.483.505

Allocatie van het resultaat € -3.090.719 € -3.090.719

Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen € 1.553.651 € -1.553.651

Totaal van mutaties gedurende de periode
_________
€ 1.553.651

_________
€ -5.037.156

_________
€ 392.786

_________
€ -3.090.719

Eigen vermogen aan het einde van de periode € 45.000 € 34.693.360 € 2.934.176 € -12.419.820 € -3.090.719 € 22.161.997

.
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Verloopoverzicht: Voorgaande periode

.

Gestort en opge-
vraagd aandelen-

kapitaal

Agio Andere wettelij-
ke reserves

Overige reserves Niet verdeelde
winsten

Totaal van eigen
vermogen

Eigen vermogen aan het begin van de periode € 45.000 € 34.693.360 € -4.369.380 € -1.365.518 € 29.003.462

Mutatie in het eigen vermogen gedurende de periode

Dividenduitkeringen € -267.241 € -267.241

Overboekingen € -1.365.518 € 1.365.518

Allocatie van het resultaat € -3.483.505 € -3.483.505

Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen € 1.380.525 € -1.380.525

Totaal van mutaties gedurende de periode
_________
€ 1.380.525

_________
€ -3.013.284

_________
€ -2.117.987

_________
€ -3.750.746

Eigen vermogen aan het einde van de periode € 45.000 € 34.693.360 € 1.380.525 € -7.382.664 € -3.483.505 € 25.252.716

.

Aandelenkapitaal

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt € 45.000, verdeeld in € 45.000 gewone aandelen. Het totaal aantal geplaatste aandelen is 400.
.

.

Andere wettelijke reserves

.

Uitsplitsing

.

31 december 2021 31 december 2020

Andere wettelijke reserves

Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling € 2.934.176 € 1.380.525

Totaal van andere wettelijke reserves
_________
€ 2.934.176

_________
€ 1.380.525

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over andere wettelijke reserves, onderscheiden naar hun aard

.
Ter hoogte van de balanswaarde van de geactiveerde kosten van ontwikkeling wordt een wettelijke reserve aangehouden.
.

.

Resultaatbestemming
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.

Tekstuele toelichting

.

Opgave van de bestemming van de winst of de verwerking van het verlies

.
De algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020 vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. De directie stelt aan de algemene vergadering
voor het resultaat over het boekjaar 2021 ten bedrage van € -3.090.719 geheel ten laste van de overige reserves te brengen.
.

.

Verschillen tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening

.

Tekstuele toelichting

.

31 december 2021

Eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening

Verschil in eigen vermogen volgens de enkelvoudige en geconsolideerde
jaarrekening

Negatieve vermogenswaarde van de geconsolideerde deelnemingen € 883.725

Niet-gerealiseerde gecumuleerde intercompany-resultaten € 441.590

Totaal van verschil in eigen vermogen volgens de enkelvoudige en
geconsolideerde jaarrekening

_________
€ 1.325.315

Eigen vermogen volgens de geconsolideerde jaarrekening € 20.836.682

Totaal van eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening
_________
€ 22.161.997

.

Verschillen in het resultaat tussen de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening

.

2021

Resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening

Verschil in resultaat volgens de enkelvoudige en geconsolideerde
jaarrekening

Toename (afname) in negatieve vermogenswaarde van de geconsolideerde
deelnemingen

€ 220.775

Toename (afname) in niet-gerealiseerde gecumuleerde intercompany-
resultaten

€ 441.590

Totaal van verschil in resultaat volgens de enkelvoudige en
geconsolideerde jaarrekening

_________
€ 662.365

Resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening € -3.753.084

Totaal van resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening
_________
€ -3.090.719

.

Voorzieningen

.

Verloopoverzicht

.
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Voorziening in verband met deelnemingen Overige voorzieningen

Voorzieningen aan het begin van de periode € 150.000

Mutatie van voorzieningen

Nieuw gevormde voorzieningen € 33.054

Voorzieningen aan het einde van de periode € 33.054 € 150.000

.

Uitsplitsing

.

31 december 2021 31 december 2020

Voorzieningen

Voorziening in verband met deelnemingen € 33.054

Overige voorzieningen € 150.000 € 150.000

Totaal van voorzieningen
_________
€ 183.054

_________
€ 150.000

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over voorzieningen

.

.

.

.

Uitsplitsing looptijd

.

31 december 2021 31 december 2020

Voorzieningen

Totaal van voorzieningen
_________
€ 183.054

_________
€ 150.000

.

Langlopende schulden

.

Verloopoverzicht

.

Schulden aan groepsmaatschappijen Totaal van langlopende schulden

Mutatie van langlopende schulden gedurende de periode

Nieuwe financiering € 13.250.000 € 13.250.000

Totaal van mutaties gedurende de periode
_________
€ 13.250.000

_________
€ 13.250.000

Langlopende schulden aan het einde van de periode € 13.250.000 € 13.250.000

.

Uitsplitsing

.

31 december 2021

Langlopende schulden
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31 december 2021

Schulden aan groepsmaatschappijen € 13.250.000

Totaal van langlopende schulden
_________
€ 13.250.000

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over langlopende schulden

.
Door Mijndomein Online BV is op 19 oktober 2021 een lening verstrekt van € 13.250.000. De lening heeft een looptijd tot en met 31 oktober 2028 en dient einde looptijd te worden
afgelost. De rente bedraagt 4% op jaarbasis. Er zijn geen zekerheden overeengekomen.
.

.

Kortlopende schulden

.

Uitsplitsing

.

31 december 2021 31 december 2020

Kortlopende schulden

Schulden aan groepsmaatschappijen € 5.289.596 € 4.998.543

Overige schulden € 75.815 € 382.270

Overlopende passiva € 89.374 € 97.462

Totaal van kortlopende schulden
_________
€ 5.454.785

_________
€ 5.478.275

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over kortlopende schulden

.
Over de gemiddelde stand van de rekening courant verhoudingen zijn rentes doorberekend variërend van 0% tot 1% (2020: idem).
.

.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

.

Tekstuele toelichting

.

Beschrijving van niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake aansprakelijkheidsstellingen

.
De rechtspersoon heeft zich jegens leasemaatschappijen hoofdelijk medeschuldenaar gesteld voor al hetgeen zij te vorderen hebben in het kader van leaseovereenkomsten van
personenauto's. De hoofdelijke aansprakelijkheid is beperkt tot variërend van 10-20% van de resterende contractwaarde.
.

Beschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

.
De rechtspersoon maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de
fiscale eenheid als geheel.
.
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.

Overige toelichtingen

.

Gemiddeld aantal werknemers

.

Uitsplitsing

.

2021 2020

Gemiddeld aantal werknemers over de periode

Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode
_________

0
_________

0

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

.
Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij The Sharing Group N.V. bedroeg nihil.
.

.

Gebeurtenissen na balansdatum

.

Informatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum

.
Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting zoals opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.
.

.

Ondertekening van de jaarrekening

.

Overige gegevens

.

2021

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger J.H. de Jong
(CEO)

J.H. de Jong (CEO)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen Lelystad

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen 24 november 2022

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

.

Ondertekening van de jaarrekening
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2021

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger S.G.J.
Heesakkers (CFO)

S.G.J. Heesakkers (CFO)

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen Lelystad

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen 24 november 2022

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

.

2021

Overige gegevens

.
Overige gegevens
.

Verwijzing naar de accountantsverklaring

.
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen controleverklaring van ESJ Audit & Assurance B.V.
.

Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

.
In artikel 23 van de statuten van de vennootschap staat het volgende opgenomen betreffende de resultaatbestemming:

1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel
van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten. Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van
de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking.

2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de
Uitkeerbare Reserves. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de Aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.

3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap. Ook het Bestuur kan

besluiten tot uitkering van interim-dividend.

.

.

Accountantsverklaring

Inhoud van de accountantsverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de directie en aandeelhouders van The Sharing Group N.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van The Sharing Group N.V. te Lelystad gecontroleerd.
.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van The Sharing Group N.V. op 31 december
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
.
De jaarrekening bestaat uit:
.

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
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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 The Sharing Group N.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.

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 het bestuursverslag en 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 het bestuursverslag en 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 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.

.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben
wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de
activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk
was.
.
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.

Etten-Leur

24 november 2022

ESJ Audit & Assurance B.V.

J.P.H. Nelemans MSc RA
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