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Beperkte balans per 31 december 2018 
(vóór resultaatbestemming) 

 

  2018 2017 

  EUR EUR EUR EUR 

      

Vaste activa      

Immateriële vaste activa 1 113.253  199.011  

Materiële vaste activa 2 107.745  139.870  

Financiële vaste activa 3 0  0  

  

 

 

 

 

   220.998  338.881 

      

Vlottende activa      

Voorraden 4 629.369  993.461  

Vorderingen 5 482.627  1.113.173  

Liquide middelen 6 363.011  2.902  

  

 

 

 

 

   1.475.007  2.109.536 

   

 

 

 

   1.696.005  2.448.417 

   

 

 

 

      

Eigen vermogen 7  229.480  214.382 

      

Voorzieningen 8  255.225  227.282 

      

Kortlopende schulden 9  1.211.300  2.006.753 

   

 

 

 

   1.696.005  2.448.417 
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Toelichting behorende tot de beperkte balans per 31 

december 2018 

Algemeen 

Op grond van artikel 396 lid 3 Boek 2 BW zijn beperkingen in de balans en in de toelichting 

aangebracht. 

Relatie met moedermaatschappij en voornaamste activiteiten 

De onderneming, statutair gevestigd te Amersfoort, is een besloten vennootschap, waarvan de 

aandelen voor 100% in het bezit is van Crescent N.V.  

De activiteiten van Innolumis Public Lighting B.V. bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen en 

produceren van op LED verlichtingstechniek gebaseerde verlichtingsapparatuur, in het bijzonder 

straatverlichting.  

Verslaggevingsperiode  

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 

december 2018. 

Toegepaste standaarden  

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaat-

bepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.  

Continuïteit  

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling  

Algemeen 

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 

grondslagen. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouw-

baar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 

die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. 

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met 

betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de 

economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe 

leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's 

met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt 

een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer 

wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische 

voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de 

onderneming. 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en 

overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.  

Immateriële vaste activa  

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, 

verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.  

De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelf vervaardigd immaterieel vast actief 

worden toegevoegd aan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat de 

uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte toekomstige economische voordelen en 

de uitgaven en de toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Als 

niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor activering worden de uitgaven verantwoord als 

kosten in de winst-en-verliesrekening. 
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Ontwikkelingskosten 

Ontwikkelingskosten worden geactiveerd voor zover deze betrekking hebben op commercieel 

haalbaar geachte projecten. De ontwikkeling van een immaterieel vast actief wordt commercieel 

haalbaar geacht als het technisch uitvoerbaar is om het  actief te voltooien, de onderneming de 

intentie heeft om het actief te voltooien en het vervolgens te gebruiken of te verkopen is (inclusief 

het beschikbaar zijn van adequate technische, financiële en andere middelen om dit te 

bewerkstelligen), de onderneming het vermogen heeft om het actief te gebruiken of te verkopen,  

het waarschijnlijk toekomstige economische voordelen zal genereren en de uitgaven gedurende 

de ontwikkeling betrouwbaar zijn vast te stellen. Ontwikkelingskosten worden gewaardeerd tegen 

vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waarde-

verminderingen. De vervaardigingsprijs omvat voornamelijk de salariskosten van het betrokken 

personeel; de geactiveerde kosten worden na beëindiging van de ontwikkelingsfase (actief gereed 

voor ingebruikname) afgeschreven over de verwachte gebruiksduur, welke 10 jaar bedraagt. De 

afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode. De kosten voor onderzoek en de overige 

kosten voor ontwikkeling worden ten laste van het resultaat gebracht in de periode waarin deze 

zijn gemaakt. 

Voor het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelingskosten wordt een 

wettelijke reserve gevormd. 

Materiële vaste activa 

De machines en installaties worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.  

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige 

kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.  

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 

methode op basis van de economische levensduur. Afschrijving start op het moment dat een actief 

beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij 

desinvestering. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  

• Machines en installaties : 20,0 

• Kantoorinventaris :        33,3 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er 

aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als 

dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De 

realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet 

mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare 

waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de 

realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het 

verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.  
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Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren 

verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie 

aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende 

eenheid) geschat. 

Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen 

plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de 

realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderings-

verlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) 

opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald 

zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies 

voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord. 

Voorraden 

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde. De kostprijs bestaat 

uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vermeerderd met overige kosten om de voorraden op 

hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de 

meest betrouwbare schatting van het bedrag dat de voorraden naar verwachting zullen opbrengen. 

Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs op basis van de ‘first-in, first-out’ 

(FIFO)-methode of lagere actuele waarde. 

Gereed product wordt gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs op basis van gewogen gemiddelde 

prijzen, omvattende de aanschafkosten van gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten 

die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 

Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum 

opgetreden waardeverminderingen. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactie-

kosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats 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. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van 

de inbaarheid van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter 

vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering. 
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Eigen vermogen 

Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als 

eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan 

houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek 

van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst. 

Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt als een 

financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en lasten 

met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening 

verantwoord als kosten of opbrengsten.  

Voorzieningen  

Algemeen 

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van: 

• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in 

het verleden; 

• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en 

• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen 

nodig is. 

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen 

waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de 

voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting van de 

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 

Voorziening garantieverplichtingen 

De voorziening voor garantieverplichtingen houdt verband met de geschatte kosten van de 

vervanging van geleverde producten / verrichte diensten, voor zowel in rechte afdwingbare 

verplichtingen of feitelijke verplichtingen. Deze geschatte kosten zijn gebaseerd op historische 

garantiedata en het gemiddelde van alle mogelijke uitkomsten vermenigvuldigd met de kans dat 

de uitkomst zich voor zal doen. 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij 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 geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio 

of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van 

de schuld. 
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Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden 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 schuld. 

Opbrengstverantwoording  

Verkoop van goederen 

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële 

waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van retouren en 

tegemoetkomingen, handels- en volumekortingen. Opbrengsten uit de verkoop van goederen 

worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer de belangrijke risico’s en voordelen van 

eigendom aan de koper zijn overgedragen, het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze 

kan worden bepaald, de inning van de verschuldigde vergoeding waarschijnlijk is, de hiermee 

verband houdende kosten of eventuele retouren van goederen betrouwbaar kunnen worden 

ingeschat en er geen sprake is van voortgezette betrokkenheid bij de goederen. 

Belastingen  

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen 

en latente belastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, 

behalve voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen 

worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt verwerkt, of op 

overnames. 

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te betalen 

belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven 

die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, 

en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. 

Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving 

afwijken van hun fiscale boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen. 

Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening latente belastingverplichtingen 

getroffen. 

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet 

gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen, 

maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst  fiscale winsten beschikbaar 

zullen zijn voor verrekening respectievelijk compensatie. Latente belastingvorderingen worden 

per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat het 

daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. 

De waardering van latente belastingverplichtingen en latente belastingvorderingen wordt 

gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de vennootschap op balansdatum voorgenomen 

wijze van realisatie of afwikkeling van zijn activa, voorzieningen, schulden en overlopende 
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passiva. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale 

waarde. 
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1 Immateriële vaste activa  

De afschrijvingspercentages die worden toegepast voor immateriële vaste activa bedraagt 10% 

vanaf het moment van afronding van de ontwikkelfase.  

2 Materiële vaste activa 

De afschrijvingspercentages gehanteerd voor materiële vaste activa bedragen tussen de 20% en 

33,3%. 

3 Financiële vaste activa  
 2018 2017 

 EUR EUR 

   

Deelneming Power Matla Innolumis 0 0 

Lening Power Matla Innolumis  245.481 91.228 

Voorziening lening Power Matla Innolumis (245.481) (91.228) 

 

  

 0 0 

 

  

Per 2 februari 2017 heeft Innolumis Public Lighting B.V. een 35%-belang verworven in Power 

Matla Innolumis (PMI). Innolumis Public Lighting B.V. heeft geen contractuele verplichting om 

deel te nemen in het verlies van PMI. Het aandeel in de negatieve waarde van de deelneming  

overstijgt de ingebrachte waarde waardoor de deelneming alsmede de lening per jaareinde als 

nihil zijn gewaardeerd.  

4 Voorraden 

De boekwaarde van de voorraden die op balansdatum zijn gewaardeerd tegen lagere 

opbrengstwaarde, bedraagt EUR 0 (2017: EUR 0). De voorraadwaardering op basis van de actuele 

waarde wijkt niet materieel af van bovenstaande waardering. 

5 Vorderingen  
 2018 2017 

 EUR EUR 

   

Handelsdebiteuren 380.185 1.085.198 

Waarborgsom 22.409 23.057 

Overlopende vorderingen 80.033 4.918 

 

  

 482.627 1.113.173 

 

  

In de vorderingen is begrepen een bedrag van EUR 22.409 (2017: EUR 23.057) met een 

resterende looptijd langer dan 1 jaar. 
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6 Liquide middelen 
 

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking.  

7 Eigen vermogen 
 

Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven: 

 Geplaatst 

kapitaal 

Wettelijke  

reserve 

koersverschillen 

Wettelijke 

reserve 

ontwikkelings- 

kosten 

Overige 

reserves 

Totaal 

 EUR EUR EUR EUR  EUR 

      

Stand per 1 januari 2017 18.000 - 273.589 287.179 578.768 

• Resultaat boekjaar - - - (364.386) (364.386) 

• Mutatie (wettelijke) reserve - 9.379 (74.578) 65.199 - 

 

     

Stand per 31 december 2017 18.000 9.379 199.011 (12.008) 214.382 

 

     

      

Mutaties in het boekjaar 2018:      

• Resultaat boekjaar - - - 15.098 15.098 

• Mutatie (wettelijke) reserve - (10.246) (85.758) 96.004 - 

 

     

Stand per 31 december 2018 18.000 (867) 113.253 98.193 229.480 

 

     

 

Geplaatst kapitaal 

Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt EUR 90.000 (2017: EUR 90.000), 

verdeeld in 90.000 gewone aandelen van EUR 1. Hiervan zijn 18.000 gewone aandelen geplaatst 

en volgestort.  

Wettelijke reserves 

De post wettelijke reserves bestaat uit een wettelijke reserve voor geactiveerde 

ontwikkelingskosten. Voor geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve gevormd 

ter grootte van de boekwaarde ervan ten laste van de overige reserves, ten bedrage van 

EUR 113.253 (2017: EUR 199.011). 

Onverdeeld resultaat 

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld het resultaat na belastingen over 2018 als volgt te 

bestemmen: een bedrag van EUR 15.098 toe te voegen aan de overige reserves.  
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8 Voorzieningen 

Voorziening garantieverplichtingen  

De voorziening voor garantieverplichtingen heeft betrekking op wettelijke en contractuele 

garantieregelingen tegenover afnemers van goederen.  

9 Kortlopende schulden  
 2018 2017 

 EUR EUR 

   

Schulden aan kredietinstellingen - 239.924 

Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren  676.878 1.030.067 

Schulden aan groepsmaatschappijen 297.324 322.456 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 169.139 211.909 

Overige schulden en overlopende passiva 67.959 202.397 

 

  

 1.211.300 2.006.753 

 

  

10 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen  

Meerjarige financiële verplichtingen 

Innolumis Public Lighting B.V. heeft een huurcontract afgesloten inzake de operationele lease 

van het kantoorpand en auto’s. De totale resterende verplichting bedraagt per 31 december 2018 

EUR 203.640 (2017: 36.974). EUR 111.970 heeft een gemiddelde looptijd van korter dan 1 jaar 

en EUR 91.671 heeft een looptijd tussen de 2 en 5 jaar. 

11 Personeelsbestand 

Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij Innolumis Public 

Lighting B.V., omgerekend naar volledige mensjaren 8,2 (2017: 9,6).  
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Amersfoort, 02 mei 2018 

De Directie: De Raad van Commissarissen: 

 

 

 

G. Grolleman E.H.V.S. van Zele 

  

 

 

 M.H.O. de Wolf 

 

 

 

 E.J.F. Bex 


