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Zelf deponeren jaarrekening

Controleren en verzenden
Hieronder staat een overzicht van uw jaarrekening met de door u ingevulde gegevens. 

U kunt uw jaarrekening controleren en printen. De gegevens kunt u aanpassen door terug te gaan naar de vorige

pagina's.

Als u klaar bent met uw jaarrekening drukt u op 'Deponeren'. De Kamer van Koophandel zal uw jaarrekening

verder verwerken.

Algemene gegevens (Deze gegevens wijzigen (./invullen/algemene-gegevens))

Naam en rechtsvorm

Naam van de rechtspersoon SAIT B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon Besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon Almere

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 39065074

Handelsnamen SAIT B.V.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de

wettelijke groottecriteria

Klein

Vestigingsadres van de rechtspersoon

Straatnaam Microfoonstraat

Huisnummer 5

Postcode 1322BN

KVK 39065074

https://diensten.kvk.nl/
https://diensten.kvk.nl/zelfdeponerenjaarrekening/invullen/algemene-gegevens
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Cijfers (Deze gegevens wijzigen (./invullen/balans/cijfers))

Vestigingsplaats Almere

Informatie over de rapportage

Startdatum van de huidige financiële

rapportageperiode

01-01-2018

Einddatum van de huidige financiële

rapportageperiode

31-12-2018

Startdatum van de voorgaande financiële

rapportageperiode

01-01-2017

Einddatum van de voorgaande financiële

rapportageperiode

31-12-2017

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee

Rapporteringsvaluta van het document Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening 27-05-2019

Jaarrekening vastgesteld (J/N) Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening 27-05-2019

Gecorrigeerde jaarrekening (J/N) Nee

Contactpersoon voor deze rapportage

Soort contactpersoon Ondernemer

Voornamen Edwin

Achternaam Bex

Naam van de organisatie SAIT B.V.

Telefoonnummer +32495592739

E-mailadres edwin.bex@sait.nu

Balans voor of na resultaatbestemming

Balans voor of na resultaatbestemming Na

Balans

31-12-2018 31-12-2017

https://diensten.kvk.nl/zelfdeponerenjaarrekening/invullen/balans/cijfers
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Grondslagen (Deze gegevens wijzigen (./invullen/balans/grondslagen))

Activa € 1.168.939 € 2.188.822
Vaste activa € 290.696 € 469.808

Immateriële vaste activa € 83.975 € 209.891

Materiële vaste activa € 206.721 € 259.917

Vlottende activa € 878.243 € 1.719.014
Voorraden € 22.211 € 100.008

Onderhanden projecten (activa) € 202.358 € 196.735

Vorderingen € 626.097 € 1.294.134

Liquide middelen € 27.577 € 128.137

Passiva € 1.168.939 € 2.188.822
Eigen vermogen € -1.943.859 € -1.379.909

Aandelenkapitaal € 18.605 € 18.605

Agio € 6.501.381 € 6.501.381

Overige reserves € -7.899.895 € -7.157.186

Resultaat van het boekjaar € -563.950 € -742.709

Voorzieningen € 17.870 € 226.333

Langlopende schulden € 1.632.488 € 997.631

Kortlopende schulden € 1.462.440 € 2.344.767

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgemaakt op basis

van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen

nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden

verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn

Grondslag van immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse

afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, en worden in principe over vijf jaar

berekend, met uitzondering van goodwill en de licentie voor het gebruik van de handelsnaam die op tien jaar

wordt berekend. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar

opnieuw beoordeeld.

Grondslag van materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

https://diensten.kvk.nl/zelfdeponerenjaarrekening/invullen/balans/grondslagen
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gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van

de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het

moment van ingebruikneming. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde

van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Grondslag van voorraden

Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze

lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Grondslag van onderhanden projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten

vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen.

Indien het resultaat op een onderhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden ingeschat wordt geen

winst toegerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten

die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere

kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. Projectopbrengsten en

projectkosten uit hoofde van de onderhanden projecten worden als opbrengsten en kosten verwerkt in de winst-

en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn

verricht is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte

totale projectkosten/inspectie van het uitgevoerde deel van het project/de voltooiing van een fysiek

onderscheidbaar projectonderdeel. In het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten in

de winst-en-verliesrekening verwerkt in de post netto-omzet/wijziging in onderhanden projecten zolang het

project nog niet is voltooid. Projectkosten zijn verwerkt in de kostprijs van de omzet.

Grondslag van vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de netto realisatiewaarde indien de noodzakelijkheid blijkt om voorzieningen aan te leggen voor het risico

van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslag van liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Grondslag van eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt gevormd door het aandelenkapitaal, de gestorte agio's en de winsten en verliezen uit

het lopende jaar en de voorgaande jaren.

Grondslag van voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden

afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs 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
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Toelichtingen (Deze gegevens wijzigen (./invullen/balans/toelichtingen))

Niet in de balans opgenomen verplichtingen (Deze gegevens wijzigen (./invullen/niet-in-balans-

opgenomen-verplichtingen))

per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorziening

garantieverplichtingen wordt opgenomen voor de geschatte kosten die naar verwachting voortvloeien uit de per

balansdatum lopende garantieverplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en diensten. Ten laste van de

voorziening komen de kosten die voortvloeien uit het honoreren van garantieclaims. De reorganisatievoorziening

heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd indien een

feitelijke of juridische verplichting is ontstaan. De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Grondslag van langlopende schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslag van kortlopende schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte

diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische

kostprijzen.Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van

het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord

in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden

in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

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.

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Door de vennootschap zijn huur en operationele leaseverplichtingen voor vervoermiddelen, kantoorapparatuur

en doorverhuurde apparatuur aangegaan, waarvan de verplichtingen circa. €171.000 voor 2019 bedragen en

€196.000 tot en met 5 jaar bedragen. Door de vennootschap is een meerjarige financiële verplichtingen

aangegaan ter zake van huur van bedrijfsruimte te Almere voor €145.000 per jaar. De totale verplichting tot en

met 2021 bedraagt 362.500€.

https://diensten.kvk.nl/zelfdeponerenjaarrekening/invullen/balans/toelichtingen
https://diensten.kvk.nl/zelfdeponerenjaarrekening/invullen/niet-in-balans-opgenomen-verplichtingen
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Overige toelichtingen (Deze gegevens wijzigen (./invullen/overige-toelichtingen))

Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van SAIT B.V. bestaan voornamelijk uit: het leveren van klantspecifieke draadloze communicatie

oplossingen voor de professionele markt met als bijzondere specialisatie het leveren van dergelijke oplossingen

in gesloten ruimtes.

Toelichting op gemiddeld aantal werknemers: uitsplitsing

Gemiddeld aantal werknemers over de periode 13

Toelichting op ondertekening door bestuurders en commissarissen

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)

Naam Edwin Bex

https://diensten.kvk.nl/zelfdeponerenjaarrekening/invullen/overige-toelichtingen

