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Slim Opgewekt Groep B.V.
Izaäk Evertslaan 5
6814 JH  Arnhem

Veenendaal, 24 mei 2019

Geachte directie, beste Leonn, Rob en Hilde,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van Slim Opgewekt Groep B.V. te Arnhem. 

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Slim Opgewekt Groep B.V. te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018
en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2018 met de daarbij horende toelichting. In
deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking
en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Slim Opgewekt Groep B.V.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Veenendaal, 24 mei 2019

vhm | accountants & belastingadviseurs B.V.

J. Veldhuizen AA

2



1.2 Geconsolideerde resultaten

Bespreking van de geconsolideerde resultaten

De geconsolideerde winst- en verliesrekeningen over 2018 en 2017 kunnen als volgt worden samengevat:
2018 2017 Mutatie

€ % € % € %

Projectopbrengsten 6.666.981 100,0 6.611.373 100,0 55.608 0,8

Inkoopwaarde van de omzet 3.263.397 48,9 3.762.049 56,9 -498.652 -13,3

Personeelskosten 1.815.487 27,2 1.100.502 16,6 714.985 65,0
Afschrijvingen op immateriële en
materiële vaste activa 25.026 0,4 46.111 0,7 -21.085 -45,7

Overige bedrijfskosten 1.158.070 17,3 924.698 14,0 233.372 25,2

Som der bedrijfslasten 6.261.980 93,8 5.833.360 88,2 428.620 7,3

Bedrijfsresultaat 405.001 6,2 778.013 11,8 -373.012 -47,9

Financiële baten en lasten -20.551 -0,3 -47.148 -0,7 26.597 56,4

Groepsresultaat uit bedrijfsuit-
oefening vóór belastingen 384.450 5,9 730.865 11,1 -346.415 -47,4

Belastingen -132.782 -2,0 -133.023 -2,0 241 0,2

251.668 3,9 597.842 9,1 -346.174 -57,9
Aandeel in resultaat van onderne-
mingen waarin wordt deelgeno-
men - - 14.296 0,2 -14.296 -100,0

Groepsresultaat uit bedrijfsuit-
oefening na belastingen 251.668 3,9 612.138 9,3 -360.470 -58,9

Resultaat aandeel derden 190.519 2,9 -13.556 -0,2 204.075 1.505,4

Netto groepsresultaat na be-
lastingen 442.187 6,8 598.582 9,1 -156.395 -26,1
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1.3 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de
balans per 31 december 2018 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2018 31-12-2017
€ % € %

Activa

Materiële vaste activa 72.555 1,9 68.369 1,5
Financiële vaste activa 1.126.642 30,0 368.490 7,9
Voorraden en onderhanden werk 549.321 14,6 277.906 6,0
Onderhanden projecten 334.473 8,9 - -
Vorderingen 626.298 16,8 2.222.055 47,6
Liquide middelen 1.042.282 27,8 1.726.219 37,0

3.751.571 100,0 4.663.039 100,0

Passiva

Groepsvermogen 427.165 11,4 538.482 11,5
Aandeel derden in groepsvermogen 63.638 1,7 176.337 3,8
Langlopende schulden 2.011.750 53,6 68.406 1,5
Kortlopende schulden 1.249.018 33,3 3.879.814 83,2

3.751.571 100,0 4.663.039 100,0
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2. Geconsolideerde jaarrekening



Jaarrekening bij accountantsrapport d.d. 24 mei 2019
Slim Opgewekt Groep B.V., Arnhem

2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2018 
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 72.555 68.369

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 2 5.000 368.490
Vorderingen op groepsmaatschappijen 3 871.642 -
Overige vorderingen 4 250.000 -

1.126.642 368.490

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk
Gereed product en handelsgoederen 5 549.321 277.906

Onderhanden projecten 6 334.473 -

Vorderingen
Handelsdebiteuren 7 491.417 1.600.359
Vorderingen op groepsmaatschappijen 8 19.367 617.599
Overige vorderingen en overlopende activa 9 115.514 4.097

626.298 2.222.055

Liquide middelen 10 1.042.282 1.726.219

3.751.571 4.663.039
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31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

PASSIVA

Groepsvermogen
Eigen vermogen

11 

427.165 538.482
Aandeel derden in groepsvermogen 63.638 176.337

490.803 714.819

Langlopende schulden 12 

Achtergestelde leningen 13 1.978.000 -
Leningen o/g 14 33.750 68.406

2.011.750 68.406

Kortlopende schulden
Banken 327 10
Aflossingsverplichtingen 15 25.000 112.504
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

16 

400.235 432.047
Schulden aan aandeelhouders - 44.853
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

17 

177.638 736.276
Onderhanden projecten - 2.260.176
Overige schulden en overlopende passiva 18 645.818 293.948

1.249.018 3.879.814

3.751.571 4.663.039
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2.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2018 

2018 2017
€ € € €

Projectopbrengsten 6.666.981 6.611.373
Inkoopwaarde van de omzet 3.263.397 3.762.049
Personeelskosten 19 1.636.121 985.639
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa

20 

25.026 46.111
Overige bedrijfskosten 21 1.337.436 1.039.561

Som der bedrijfslasten 6.261.980 5.833.360

Bedrijfsresultaat 405.001 778.013

Financiële baten en lasten 22 -20.551 -47.148

Groepsresultaat uit bedrijfsuitoefening
vóór belastingen 384.450 730.865

Belastingen -132.782 -133.023

251.668 597.842

Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen - 14.296

Groepsresultaat uit bedrijfsuitoefening
na belastingen 251.668 612.138

Resultaat aandeel derden 23 190.519 -13.556

Netto groepsresultaat na belastingen 442.187 598.582
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2.3 
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Slim Opgewekt Groep B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Izaäk Evertslaan 5, 6814 JH te Arnhem en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 12345678.

Algemene toelichting 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Slim Opgewekt Groep B.V. en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit het
concretiseren van duurzame projecten, waar onder begrepen het geven van advies, het organiseren van de
techniek, het voeren van projectmanagement en het verzorgen van de communicatie met betrekking tot bedoelde
projecten. Daarnaast verzorgt de onderneming de inkoop- en verkoop van de voor duurzame projecten benodigde
materialen en andere goederen.

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening vormt de
leiding van Slim Opgewekt Groep B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor
de in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1
BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Informatieverschaffing over consolidatie 

De geconsolideerde maatschappijen:
- Slim Opgewekt Overijssel B.V. statutair gevestigd te Zwolle, 100%
- Slim Opgewekt B.V., statutair gevestigd te Arnhem, 100%
- Sportief Opgewekt B.V., statutair gevestigd te Arnhem, 80%.

De consolidatiegrondslagen 

Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn
waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De geconsolideerde 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.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen 

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt
rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief hoger
is dan de realiseerbare waarde ervan.

Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt
verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Onderzoekskosten worden verwerkt in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor
ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat het
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project commercieel en technisch succesvol zal zijn en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Voor de
geactiveerde ontwikkelingskosten is een wettelijke reserve onder het eigen vermogen gevormd ter hoogte van het
geactiveerde bedrag. De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële
productie is gestart en vindt lineair plaats over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Positieve goodwill voortkomend uit acquisities, wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de verwachte
economische gebruiksduur.

Negatieve goodwill valt vrij in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening voor zover lasten en verliezen zich
voordoen, indien hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen
betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de
negatieve goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van de
verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de
geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
verwerkt.

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.

Overige 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.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het
verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van
het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Financiële vaste activa 

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan
worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa
en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden
voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande
jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van de
deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder
aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele
waardeverminderingen.
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De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit
gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve
rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de effectieve rente ten
laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de geconsolideerde winst-
en-verliesrekening gebracht.

Voorraden 

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-
methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging)
alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de
kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde
indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne
logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de
bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Onderhanden projecten 

De post onderhanden projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde projectkosten,
toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen. Onderhanden
projecten worden afzonderlijk in de balans onder vlottende activa gepresenteerd. Indien het een creditstand vertoont
worden deze gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Uitgaven voor projectkosten voor nog niet verrichte prestaties worden opgenomen onder de voorraden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Omzetverantwoording 

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit
hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.

Lonen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de gecon-
solideerde winst-en-verliesrekening.

Pensioenlasten 

Slim Opgewekt Groep B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de
bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt Slim Opgewekt Groep B.V. verplichte,
contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden
verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet
betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief
beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten 
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Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst-en-
verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden verwerkt in de
geconsolideerde winst-en-verliesrekening.

Belastingen over de winst of het verlies 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de geconsolideerde winst-en-
verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met
wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen
in het te hanteren belastingtarief.

In de jaarrekening van dochtervennootschappen wordt een belastinglast berekend op basis van het behaalde
commerciële resultaat. De door dochtervennootschappen verschuldigde belasting wordt verrekend in rekening-
courant met Slim Opgewekt Groep B.V.

12



Jaarrekening bij accountantsrapport d.d. 24 mei 2019
Slim Opgewekt Groep B.V., Arnhem

2.4 Toelichting op de geconsolideerde balans

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Andere vaste
bedrijfs-

middelen
€

Stand per 1 januari 2018

Aanschaffingswaarde 113.035
Cumulatieve afschrijvingen -44.666

Boekwaarde per 1 januari 2018 68.369

Mutaties 

Investeringen 29.212
Afschrijvingen -25.026

Saldo mutaties 4.186

Stand per 31 december 2018

Aanschaffingswaarde 142.245
Cumulatieve afschrijvingen -69.690

Boekwaarde per 31 december 2018 72.555

Afschrijvingspercentages
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Financiële vaste activa

31-12-2018 31-12-2017
€ €

2  Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Nuvoton Investments B.V. - 368.460
Nuvoton International B.V. - 30
Nuvoton Deutschland UG 5.000 -

5.000 368.490

De deelneming Nuvoton Investments B.V. en Nuvoton International B.V. is in 2018 verkocht
aan Nuvoton B.V.

3  Vorderingen op groepsmaatschappijen

Lening Nuvoton B.V. 871.642 -

Betreft een verstrekte geldlening ten bedrag van € 871.642. De rente bedraagt 4,2%.
De lening heeft een looptijd van tien jaar, de hoofdsom wordt afgelost door middel 
van dividenduitkeringen indien mogelijk. Zekerheden dienen op 1e verzoek 
te worden verstrekt door Nuvoton B.V. 

4  Overige vorderingen

Lening NuRu Izaak Evertslaan B.V. 250.000 -

Betreft een in 2018 verstrekte achtergestelde lening aan NuRu Izaak Evertslaan B.V. voor de aankoop van een
pand, welke tevens gaat gelden als nieuwe huisvesting voor de Slim Opgewekt Groep. De rente bedraagt 2,65%.
De lening heeft een looptijd van tien jaar. Er zijn geen aflossingsverplichtingen en zekerheden overeengekomen.
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Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

31-12-2018 31-12-2017
€ €

5  Gereed product en handelsgoederen

Panelen 529.477 277.906
Led 19.844 -

549.321 277.906

6  Onderhanden projecten

Geactiveerde kosten onderhanden projecten 7.238.261 -
Gefactureerde termijnen -6.903.788 -

334.473 -

Vorderingen

7  Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 491.417 1.600.359

8  Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant Nuvoton B.V. 16.567 -
Rekening-courant Nuvoton Deutschland UG 2.800 -
Rekening-courant Nuvoton Investments B.V. - 607.524
Rekening-courant Nuvoton International B.V. - 10.075

19.367 617.599

Over het gemiddeld saldo in rekening-courant is 1,3% rente berekend (2017: 1,5%).
Omtrent aflossingen en zekerheden is niets nader overeen gekomen. 

9  Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 850 850
Overlopende activa 114.664 3.247

115.514 4.097

Overige vorderingen

Waarborgsom 850 850

10  Liquide middelen

Triodos Bank 1.041.964 1.725.842
Kas 318 377

1.042.282 1.726.219

Kredietfaciliteit Triodos Bank

De bankier heeft een krediet in rekening-courant verstrekt tot een maximum van € 775.000
In dit kader zijn de volgende zekerheden verstrekt:
a. Een eerste recht van pand op de gehele tegenwoordige en toekomstige bedrijfsinventaris en bedrijfsuitrusting.
b. Een eerste recht van pand op alle huidige, en voorzover rechtens mogelijk, toekomstige rechten jegens derden.
c. Een eerste recht van pand op alle huidige, en voor zover rechtens mogelijk, toekomstig rechten als bedoel in
Artikel 3.7 van de Algemene Voorwaarden die de schuldenaar op enige moment ten aanzien van een andere de
Schuldenaar mocht hebben.
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11  Groepsvermogen
Het eigen vermogen wordt in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht.

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Aandeel derden in groepsvermogen
Hullegie Holding B.V. 16.400 51.336
Energiefonds Overijssel I B.V. 47.238 125.001

63.638 176.337
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Langlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017
€ €

13  Achtergestelde leningen

Lening NPEX 1.978.000 -

Betreft een in december 2018 ontvangen lening in hoofdsom groot € 1.978.000.
De rente bedraagt 7,5%. De lening dient na 5 jaar ineens afgelost te worden.
Er zijn geen zekerheden verstrekt.

14  Leningen o/g

Rabobank, lening - 16.656
Gelderland voor Innovaties II 18.750 43.750
Hullegie Holding B.V. 15.000 8.000

33.750 68.406

2018 2017
€ €

Rabobank, lening

Saldo per 1 januari 29.160 41.666
Aflossing -29.160 -12.506
Kortlopend deel - -12.504

Saldo per 31 december - 16.656

De lening is in 2018 volledig afgelost

2018 2017
€ €

Gelderland voor Innovaties II

Saldo per 1 januari 68.750 75.000
Aflossing -25.000 -6.250
Kortlopend deel -25.000 -25.000

Saldo per 31 december 18.750 43.750

Betreft een op 23 december 2015 verstrekte lening in hoofdsom groot € 75.000. Aflossing vindt plaats over 12
gelijke termijnen, startend vanaf 31 december 2017. Het rentepercentage bedraagt 6,67%. Als zekerheid is gesteld
hoofdelijke aansprakelijkheid van Nuvoton B.V.

2018 2017
€ €

Hullegie Holding B.V.

Saldo per 1 januari 8.000 8.000
Verstrekking in boekjaar 7.000 -

Saldo per 31 december 15.000 8.000

Betreft een op 15 december 2015 verstrekte lening in hoofdsom groot € 8.000. Aflossing vindt plaats over 12
gelijke termijnen, startend vanaf 31 december 2017. Het rentepercentage in 2017 bedroeg 6% (2016: 6%). Er zijn
geen zekerheden overeengekomen.
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Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017
€ €

15  Aflossingsverplichtingen

Lening Rabobank - 12.504
Gelderland voor Innovaties II 25.000 25.000
Innovatie- en Investeringsfonds Gelderland B.V. - 75.000

25.000 112.504

16  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 400.235 432.047

17  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 101.154 523.678
Loonheffing 54.129 79.575
Vennootschapsbelasting 22.355 133.023

177.638 736.276

18  Overige schulden en overlopende passiva

Dividend 400.000 -
Nog te betalen goederen 110.323 -
Vakantiegeld 59.076 41.800
Vooruitontvangen subsidies 54.666 -
Nog te betalen overige kosten 14.254 740
Nog te betalen accountantskosten 7.499 5.998
Leningen o/g - 215.000
Vooruitontvangen posten - 20.000
Nog te betalen netto lonen - 2.130
Rente lening o/g - 8.280

645.818 293.948

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

De vennootschap is huurverplichtingen aangegaan van onroerende zaken voor een bedrag van € 6.000.
De vennootschap is een leaseverplichting aangegaan voor auto's voor een bedrag van € 42.000.

Voorstel resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2018 ad € 442.187 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en is derhalve nog niet verwerkt in de
jaarrekening 2018 van de vennootschap.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering, maar vooruitlopend hierop is de
voorgestelde resultaatverdeling reeds verwerkt in de jaarrekening 2018 van de vennootschap.
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2.5 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

2018 2017
€ €

19  Personeelskosten

Lonen en salarissen 1.306.893 840.164
Sociale lasten 234.160 145.475
Pensioenlasten 95.068 -

1.636.121 985.639

Gemiddeld aantal werknemers

2018
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers 30,50
2017

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers 23,00

2018 2017
€ €

20  Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen immateriële vaste activa - 17.905
Afschrijvingen materiële vaste activa 25.026 28.206

25.026 46.111

21  Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 179.366 114.863
Huisvestingskosten 49.168 41.903
Exploitatie- en machinekosten 21.183 14.404
Verkoopkosten 45.132 63.415
Autokosten 69.880 43.578
Kantoorkosten 50.092 18.629
Algemene kosten 922.615 742.769

1.337.436 1.039.561

22  Financiële baten en lasten

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 7.800 -
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 7.747 6.254
Rentelasten en soortgelijke kosten -36.098 -53.402

-20.551 -47.148

23  Resultaat aandeel derden

Aandeel derden Hullegie Holding B.V. -12.244 -13.556
Aandeel derden Energiefonds Overijssel I B.V. 202.763 -

190.519 -13.556
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