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Informatie over de rechtspersoon
01-01-2016 - 31-12-2016
Naam

Innolumis Public Lighting B.V.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

Zetel

Public Lighting BV

KvK nummer

32135050

Handelsnamen

Innolumis Public Lighting B.V.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke
groottecriteria

Klein

Adres van de rechtspersoon
Straatnaam

Ariane

Huisnummer

2

Postcode

3824MB

Vestigingsplaats

Amersfoort

Informatie over de rapportage
01-01-2016 - 31-12-2016
Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode

01-01-2016

Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode

31-12-2016

Startdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode

01-01-2015

Einddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode

31-12-2015

Rapportageperiode afwijkend van een jaar

Nee

Rapporteringsvaluta

Euro

Datum van opmaak

15-05-2017

Vastgesteld (J/N)

Ja

Datum van vaststelling

15-05-2017

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

Nee

Contactpersoon voor deze rapportage

De Kamer van Koophandel heeft deze weergave samengesteld op basis van definities van de Nederlandse Taxonomie en op een door de ondernemer
gedeponeerde XBRL jaarrekening in het handelsregister.
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Balans voor of na resultaatbestemming: Na

Begin boekjaar:
Einde boekjaar:

01-01-2016
31-12-2016

Balans
Commercieel
Enkelvoudig
Huidig

Commercieel
Enkelvoudig
Voorgaand

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

€273.589

€355.906

€4.733

€26.025

Vaste activa

€278.322

€381.931

Vlottende activa
Voorraden

€470.936

€707.325

Vorderingen

€374.821

€470.512

Liquide middelen

€480.576

€300.899

Vlottende activa
Activa

€1.326.333

€1.478.736

€1.604.655

€1.860.667

Passiva
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal
Agio

€18.000

€18.000

€543.244

€543.244

Overige reserves

€9.149

Resultaat van het boekjaar

€8.375

Eigen vermogen

€9.149
€578.768

€570.393

Voorzieningen

€162.734

€253.968

Kortlopende schulden

€863.153

€1.036.306

€1.604.655

€1.860.667

Passiva

Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
Commercieel
Enkelvoudig
01-01-2016 - 31-12-2016
Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De onderneming, statutair gevestigd te Amersfoort,
is een besloten vennootschap, waarvan de aandelen
voor 100% in het bezit is van Van Zele Holding
N.V. Van Zele Holding N.V. heeft per 28 december
2016 de aandelen gekocht van Option N.V. (100%).
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.

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
Commercieel
Enkelvoudig
01-01-2016 - 31-12-2016
Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is
opgesteld

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.

De Kamer van Koophandel heeft deze weergave samengesteld op basis van definities van de Nederlandse Taxonomie en op een door de ondernemer
gedeponeerde XBRL jaarrekening in het handelsregister.
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Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Commercieel
Enkelvoudig
01-01-2016 - 31-12-2016
Grondslag van 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. 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.

Grondslag van 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 : 33,3

Grondslag van 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, firstout’ (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.

Grondslag van 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.

Grondslag van liquide middelen

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

De Kamer van Koophandel heeft deze weergave samengesteld op basis van definities van de Nederlandse Taxonomie en op een door de ondernemer
gedeponeerde XBRL jaarrekening in het handelsregister.
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vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening
gehouden bij de waardering.
Grondslag van 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.

Grondslag van voorzieningen

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. Reorganisatievoorziening Een
reorganisatievoorziening wordt getroffen indien op
balansdatum een gedetailleerd reorgani¬satieplan
is geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van
de jaarrekening de gerechtvaar¬digde verwachting
van uitvoering van het plan heeft gewekt bij hen
voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van
een gerechtvaardigde verwachting is sprake als is
gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of
als de hoofdlijnen bekend zijn gemaakt aan hen
voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben.
In de reorganisatievoorziening worden de als
gevolg van de reorganisatie noodzakelijk kosten
opgenomen die niet in verband staan met de
doorlopende activiteiten van de onderneming.
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.

Grondslag van 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.

Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

De Kamer van Koophandel heeft deze weergave samengesteld op basis van definities van de Nederlandse Taxonomie en op een door de ondernemer
gedeponeerde XBRL jaarrekening in het handelsregister.
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Grondslag van belastingen over het resultaat

Belastingen omvatten de over de verslagperiode
verschuldigde en verrekenbare winst-belastingen
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 belasting¬tarieven die zijn vastgesteld
op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op
verslag¬datum is besloten, en eventuele correcties
op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting.
Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen
ten behoeve van de financiële verslag¬geving 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 opgeno¬men,
maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is
dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar
zullen zijn voor verrekening respectievelijk
compensatie. Latente belastingvorde¬ringen 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 passiva.
Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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, handelsen 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.

Gemiddeld aantal werknemers
Commercieel
Enkelvoudig
Huidig
Gemiddeld aantal werknemers
Gemiddeld aantal werknemers

8,1

01-01-2016 - 31-12-2016
Soort bestuurder of commissaris
01-01-2016 - 31-12-2016
G. Grolleman

Bestuurder (huidig)
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