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Jaarverslag

.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

2018
Naam van de rechtspersoon

2invision Managed Services BV

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
SBI-code

Advisering op het gebied van informatietechnologie
Mauritsstraat

Huisnummer NL

11

Postcode NL

6361AV

Vestigingsplaats NL

Nuth

Landnaam, ISO

Nederland

.

Straatnaam NL

.

Informatie over de rapportage

2018
Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode

1 januari 2018

Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode

31 december 2018

Startdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode

1 januari 2017

Einddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode

31 december 2017

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)

Nee

Type grondslag

Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document

Euro

Jaarrekening vastgesteld (J/N)

Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening

31 mei 2019

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

Nee
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.

Jaarrekening

.

Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

31 december 2018
Balans voor of na resultaatbestemming

Na resultaatbestemming

31 december 2017
Na resultaatbestemming

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa

€ 164.880

€ 289.876

Materiële vaste activa

€ 91.744

€ 95.614

Vastgoedbeleggingen

€0

€0

€ 1.550.421

€ 416.320

_________

_________

€ 1.807.045

€ 801.810

€ 13.368

€ 19.390

Financiële vaste activa
Totaal van vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden projecten (activa)
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal van vlottende activa
Totaal van activa

€0

€0

€ 892.729

€ 853.701

€0

€0

€ 1.684

€ 108.051

_________

_________

€ 907.781

€ 981.142

_________

_________

€ 2.714.826

€ 1.782.952

Passiva
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal

€ 18.000

€ 18.000

€ 100.000

€ 100.000

Herwaarderingsreserves

€0

€0

Statutaire reserves

€0

€0

€ 961.083

€ 825.367

Niet verdeelde winsten

€0

€0

Resultaat na belastingen van het boekjaar

€0

€0

_________

_________

€ 1.079.083

€ 943.367

Agio

Overige reserves

Totaal van eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

€0

€ 1.036.197

€ 390.488

€ 599.546

€ 449.097

_________

_________

€ 2.714.826

€ 1.782.952

.

Totaal van passiva

€0

.

Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting
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jaarrekening

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

.

Ict services aan kleine en middelgrote bedrijven

.

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 kleine rechtspersonen, die
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

.

Grondslagen

Grondslag van immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Grondslag van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa
Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan.
Grondslag van kosten van goodwill die van derden is verkregen
De goodwill wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen.
Grondslag van materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de
verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Grondslag van vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten.
Grondslag van liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde
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 per balansdatum af te wikkelen.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslag van langlopende financiële lease verplichtingen

.

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 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 omzetverantwoording
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn
overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten
in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De afschrijvingen op de immateriële en materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde op basis van de verwachte economische
levensduur.
Grondslag van overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten

.

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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.

Balans

.

Langlopende schulden

31 december 2018

31 december 2017

_________

€ 1.036.197

_________

Totaal van langlopende schulden

€ 1.036.197

€ 390.488
€ 390.488

.

Overige schulden

.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Beschrijving van de aard van niet uit de balans blijkende verplichtingen
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 twee volgende jaren.
.
.
De vennootschap huurt een aantal leasewagens. Hiervoor is de leaseverplichting 59.000 EUR in 2018.
.
De nog lopende verplichting na 2019 bedraagt nog 74.000 EUR.
Beschrijving van de aard van de niet in de balans opgenomen regelingen

.

Aan ABN Amro Bank NV zijn de volgende zekerheden gesteld voor de langlopende lening van oorspronkelijk 140.000 EUR,
.
die begin 2013 werd afgesloten en op naam staat van de dochtervennootschap 2Invision Professional Services BV.
.
Eind 2018 blijft op de lening nog een hoofdsom van 36.450€ betaalbaar.
.
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 bedrijfsinventaris
.
Pandrecht vorderingen
.
Op eerste verzoek zal de kredietnemer aan ABN Amro een (periodiek) gespecificeerde en rechtsgeldig ondertekende
.
opgave van zijn handelsvorderingen verstrekken
.
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 12.3 van de Algemene Bepalingen voor Kredietverlening

.

Overige toelichtingen

.

Gemiddeld aantal werknemers

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland

2018

2017

20

19
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2018
_________

2017
_________

20

19

.

Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode
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