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Jaarverantwoording

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

2017

Naam van de rechtspersoon

2invision Managed Services B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon

Nuth

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 14092849

Handelsnamen

2invision Managed ICT Solutions

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Klein

Adres van de rechtspersoon

Straatnaam NL Mauritsstraat

Huisnummer NL 11

Postcode NL 6361AV

Vestigingsplaats NL Nuth

Informatie over de rapportage

2017

Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode 1 januari 2017

Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode 31 december 2017

Startdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode 1 januari 2016

Einddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode 31 december 2016

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee

Rapporteringsvaluta van het document Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening 15 mei 2018

Jaarrekening vastgesteld (J/N) Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening 31 mei 2018

Heraanlevering van het document in verband met onoverkomelijke
onjuistheden (J/N)

Nee

Contactpersoon voor deze rapportage
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Jaarrekening

Balans

31 december 2017 31 december 2016

Balans voor of na resultaatbestemming Na resultaatbestemming

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa € 289.876 € 230.206

Materiële vaste activa € 95.614 € 119.114

Vastgoedbeleggingen € 0 € 0

Financiële vaste activa € 28.740 € 28.740

Totaal van vaste activa
_________

€ 414.230
_________

€ 378.060

Vlottende activa

Voorraden € 19.388 € 19.390

Vorderingen € 1.241.281 € 645.606

Liquide middelen € 108.051 € 144.773

Totaal van vlottende activa
_________
€ 1.368.720

_________
€ 809.769

Totaal van activa
_________
€ 1.782.950

_________
€ 1.187.829

Passiva

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal € 18.000 € 18.000

Agio € 100.000 € 100.000

Overige reserves € 825.367 € 207.902

Totaal van eigen vermogen
_________

€ 943.367
_________

€ 325.902

Langlopende schulden € 390.488 € 363.134

Kortlopende schulden € 449.095 € 498.793

Totaal van passiva
_________
€ 1.782.950

_________
€ 1.187.829

Toelichting op de jaarrekening

Grondslagen

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

Door de sterk verbeterde bedrijfsresultaten en de verwachting dat deze trend zich in de komende jaren zal
doorzetten, heeft de directie beslist om de nog beschikbare overgedragen fiskale verliezen te valoriseren.
De inschatting is dat de 1,6mio Eur een actieve belastingslatentie van 388,500 Eur vertegenwoordigen en
dat daardoor bijkomend 290,000 Eur als positieve belstingsopbrengst kan worden erkend.
14

Balans

Financiële vaste activa

Informatieverschaffing over financiële vaste activa

Deelneming en langlopende vordering betreffen Officenter Immo Maastricht BV.
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Op de vordering wordt een interest van 7% per jaar ontvangen.

Eigen vermogen

Informatieverschaffing over eigen vermogen

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt Euro 90.000 verdeeld in negentigduizend
aandelen, elk nominaal groot één euro (EUR 1,--). Hiervan zijn 200 aandelen geplaatst en
volgestort. Gedurende 2017 vonden er geen mutaties plaats.

Langlopende schulden

Informatieverschaffing over langlopende schulden

In juli 2016 sloot de vennootschap een lease-overeenkomst met de Lage Landen voor servers en storage
apparatuur ter waarde van 24.672€. Dit bedrag wordt over 60 maandelijkse termijnen van telkens 405,67€
terugbetaald vanaf juli 2016. De rente op deze lease beloopt 0%. Er resteren nog 42 termijnen.
Na de betaling van de laatste leasetermijn wordt de eigendom van de apparatuur aan de vennootschap overgedragen.
Op de reeds sinds 2015 lopende lease-overeenkomst met de Lage Landen voor servers en storage
ter waarde van 31.017€ is inmiddels 22,401€ terugbetaald . Er resteren nog 10 maandelijkse termijnen van telkens
861,59€. De rente op deze lease beloopt 0%.
Na de betaling van de laatste leasetermijn wordt de eigendom van de apparatuur aan de vennootschap overgedragen
mits betaling van 310,17€ overdrachtskosten.

Op de Rekening Courant van Crescent wordt een rente aangerekend die de zakelijke rentekost reflecteert
van deze laatste bij haar kredietinstellingen.
Schulden

Kortlopende schulden

Informatieverschaffing over kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden zijn geen schulden opgenomen die een looptijd hebben van langer dan een jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarenverplichtingen
Vanaf 2016 nam de vennootschap haar nieuw huurpand in Nuth in gebruik. De huurovereenkomst is aangegaan voor een
periode van 60 maanden. De huurverplichting beloopt jaarlijks nog 27.000 Eur in de drie volgende jaren.
De vennootschap huurt een aantal leasewagens. Hiervoor is de leaseverplichting 71.000 Eur in 2018.
De nog lopende verplichting na 2018 bedraagt nog 133.000 Eur.
Zekerheden:
Aan ABN Amro Bank NV zijn de volgende zekerheden gesteld voor de langlopende lening van oorspronkelijk 140.000€:
Hoofdelijke aansprakelijkheid van 2Invision Professional Services BV en 2 Invision Managed Services BV op grond van
het bepaalde onder 1.4 van de Algemene Bepalingen voor Kredietverlening
Pandrecht voorraden
Pandrecht inventaris
Pandrecht vorderingen
Op eerste verzoek zal de kredietnemer aan ABN Amro een (periodiek) gespecificeerde en rechtsgeldig ondertekende
opgave van zijn handelsvorderingen verstrekken
Pandrecht vorderingen op ABN Amro van Ajust BV, geadministreerd onder rekeningnummer 0491599714
Pandrecht op de goederen zoals genoemd in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden
Pandrecht op de vorderingen uit hoofde van regres en subrogatie in het kader van de hoofdelijkheid zoals beschreven
onder 1.4.3 van de Algemene Bepalingen voor Kredietverlening
12

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers
2017

Gemiddeld aantal werknemers over de periode

Gemiddeld aantal werknemers over de periode 19

Overige gegevens
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Bestuurder- en commissarisnamen Ajust BV

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)
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