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

2invision Managed Services B.V.

Rechtsvorm

Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid

Zetel

Nuth

KvK nummer

14092849

Handelsnamen

2invision Managed ICT Solutions

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke
groottecriteria

Klein

Adres van de rechtspersoon
Straatnaam

Mauritsstraat

Huisnummer

11

Postcode

6361AV

Vestigingsplaats

Nuth

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
Commercieel
Enkelvoudig
Huidig

Commercieel
Enkelvoudig
Voorgaand

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa

€230.206

€263.285

Materiële vaste activa

€119.114

€114.496

Financiële vaste activa

€28.740

€28.740

Vaste activa

€378.060

€406.521

Vlottende activa
Voorraden

€19.390

€20.410

Vorderingen

€645.606

€699.855

Liquide middelen

€144.773

€82.827

Vlottende activa
Activa

€809.769

€803.092

€1.187.829

€1.209.613

Passiva
Eigen vermogen
Aandelenkapitaal

€18.000

€18.000

Agio

€100.000

€100.000

Overige reserves

€207.901

€194.350

Eigen vermogen

€325.901

€312.350

Langlopende schulden

€363.134

€408.353

Kortlopende schulden

€498.794

€488.910

€1.187.829

€1.209.613

Passiva

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

ICT totaalleverancier op het gebied van
internetdiensten in binnen -en buitenland, VPN
Oplossingen, virtualisatie, datacenter diensten,
managed telefonie, software as a service, alsmede het
leveren van ICT en overig personeel

Grondslag van financiële vaste activa
Commercieel
Enkelvoudig
01-01-2016 - 31-12-2016
Grondslag van financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op
het zakelijke en financiële beleid kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode op basis van de netto
vermogenswaarde. Bij de bepaling van de netto
vermogenswaarde worden dezelfde grondslagen
gehanteerd als bij de moedermaatschappij.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. In
het algemeen wordt geen invloed van betekenis
aanwezig geacht wanneer minder dan 20% van de
stemgerechtigde aandelen wordt gehouden.

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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Informatieverschaffing over materiële vaste activa
Commercieel
Enkelvoudig
01-01-2016 - 31-12-2016
Informatieverschaffing over materiële vaste activa

Waardering van de materiële vaste activa vindt plaats
op basis van de aanschafwaarde verminderd met
lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de verwachte economische levensduur
van de desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een
percentage van de aanschafwaarde.

Informatieverschaffing over kortlopende schulden
Commercieel
Enkelvoudig
01-01-2016 - 31-12-2016
Informatieverschaffing over kortlopende schulden

Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december
2016, een overeengekomen looptijd korter dan één
jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Commercieel
Enkelvoudig
01-01-2016 - 31-12-2016
Niet in de balans opgenomen 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 26.900 Euro in
de volgende jaren. De vennootschap huurt een aantal
leasewagens. Hiervoor is de leaseverplichting 65.000
Euro in 2017. De nog lopende verplichting na 2017
bedraagt nog 135.000

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

14

01-01-2016 - 31-12-2016
Soort bestuurder of commissaris
01-01-2016 - 31-12-2016
Ajust BV

Bestuurder (huidig)

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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