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Jaarverantwoording

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

2017

Naam van de rechtspersoon

Groasis B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon

Steenbergen

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 58403396

Handelsnamen

Groasis B.V.

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Klein

Adres van de rechtspersoon

Straatnaam NL Franseweg

Huisnummer NL 9

Postcode NL 4651PV

Vestigingsplaats NL Steenbergen

Informatie over de rapportage

2017

Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode 1 januari 2017

Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode 31 december 2017

Startdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode 1 januari 2016

Einddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode 31 december 2016

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee

Rapporteringsvaluta van het document Euro

Datum van opmaak van de jaarrekening 26 oktober 2018

Jaarrekening vastgesteld (J/N) Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening 30 oktober 2018

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

Nee

Contactpersoon voor deze rapportage
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Jaarrekening

Balans

31 december 2017 31 december 2016

Balans voor of na resultaatbestemming Na resultaatbestemming

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa € 598.248

Materiële vaste activa € 1.758 € 2.229

Totaal van vaste activa
_________

€ 600.006
_________

€ 2.229

Vlottende activa

Voorraden € 92.618 € 32.988

Vorderingen € 1.227.586 € 658.343

Liquide middelen € 41.365 € 14.108

Totaal van vlottende activa
_________
€ 1.361.569

_________
€ 705.439

Totaal van activa
_________
€ 1.961.575

_________
€ 707.668

Passiva

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal € 103 € 103

Overige reserves € -379.430 € -641.549

Totaal van eigen vermogen
_________

€ -379.327
_________

€ -641.446

Langlopende schulden € 1.937.244 € 1.062.848

Kortlopende schulden € 403.658 € 286.266

Totaal van passiva
_________
€ 1.961.575

_________
€ 707.668

Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting

Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De vennootschap is opgericht op 18 juli 2013 en houdt zich bezig met:
-de productie, verkoop en distributie van diverse producten, alsmede
het voeren van projecten;
-het in-en uitlenen van personeel;
-advisering en consultancy;
-het uitvinden en innoveren van processen, diensten, goederen, onroerende
goederen, abstracte zaken en concrete zaken;
-het opzetten en uitvoeren van zaken welke bevorderen dat er een betere
wereld ontstaat voor al wat leeft;
-ontwikkeling en vervaardiging van overige machines en apparaten
voor algemeen gebruik;
-winning, opslag en distributie van water;
-het aanbieden van bedrijfsopleiding en –training, eventueel
geïncorporeerd in of leidend tot toegang in hoger onderwijs;
-innovatie en ontwikkeling van diverse producten;
-het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren
van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen;
-het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden,
van andere vennootschappen en ondernemingen;
-het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende

3
xb_render_bxr_stylesheet_v29



Naam van de rechtspersoon Groasis B.V.
Zetel van de rechtspersoon Steenbergen
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

30 oktober 2018

zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter
leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ook voor
schulden van derden en het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Op de rechtspersoon is van toepassing het kleine jaarrekeningregime
als bedoeld in artikel 396, Boek 2 B.W.

TOELICHTING VAN DE ONDERNEMINGSLEIDING
De ondernemingsleiding heeft sedert eind 2016 belangrijke stappen gezet
op het gebied van research en development van de Growboxx en Terracedixx.
Inmiddels zijn er in dit verslagjaar contracten afgesloten om de uitlevering
van beide producten mogelijk te maken. Naast een gestadige vraag naar Growboxx
plant cocoon, is er nog steeds vraag naar de Waterboxx plant cocoon, het
andere succesvolle product dat Groasis verkoopt. De orderaanvraag is inmiddels
groter dan de productiecapaciteit. Er wordt binnen de organisatie grote
inspanningen geleverd om het productieproces verder te optimaliseren.
Het management heeft de stellige verwachting dat deze ontwikkeling zich de
eerstkomende jaren zal voortzetten en dat een en ander zal leiden tot hogere
verkoopaantallen, omzetstijging en verbetering van de economische positie van
de onderneming.

Grondslagen

Grondslag van immateriële vaste activa

De hieronder opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Over de ontwikkelingskosten Growboxx en Terracedixx wordt niet afgeschreven.

Grondslag van materiële vaste activa

De hieronder opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs,
verminderd met de daarover berekende afschrijving op basis van de
verwachte levensduur.

Grondslag van voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd, voor zover
noodzakelijk geacht, met een voorziening voor incourantheid.

Grondslag van vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde verminderd, voor zover
noodzakelijk geacht, met een voorziening voor oninbaarheid gebaseerd op
individuele beoordeling van de openstaande posten.

Grondslag van liquide middelen

Deze post in de balans wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag van eigen vermogen

Deze post in de balans wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag van langlopende schulden

Deze post in de balans wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag van kortlopende schulden

Deze post in de balans wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze
betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de
de diensten zijn verricht.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde grondslagen van waardering.
Verliezen en risico's worden in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar zijn.

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat,
rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk
niet aftrekbare kosten.

Balans
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Eigen vermogen

Informatieverschaffing over eigen vermogen

Geplaatst en volgestort zijn 100 gewone aandelen van elk nominaal € 1
en 3 prioriteitsaandelen van elk nominaal € 1. Het geplaatste en volgestorte
kapitaal bedraagt € 103.
Het voorstel resultaatbestemming is reeds in de balans ultimo 2017 verwerkt.

Langlopende schulden

Informatieverschaffing over langlopende schulden

Over de lening verstrekt door de moedervennootschap is 5% rente verschuldigd.
Deze leenovereenkomst heeft een looptijd voor onbepaalde tijd.

Vervolgens is hieronder begrepen een lening welke opeisbaar is op 1 oktober 2018.
Hierover is 4,75% rente verschuldigd.

De overige langlopende leningen hebben een looptijd variërend van langer dan een jaar
tot een looptijd voor onbepaalde tijd. De rentepercentages variëren van 4,75% tot 7%.

Kortlopende schulden

Informatieverschaffing over kortlopende schulden

Door de kredietgever zijn de volgende zekerheden gevestigd:
-Hoofdelijke medeschuldenaarstelling, afgegeven door de
moedervennootschap.
-Verpanding van de huidige en toekomstige bedrijfsactiva.
-Borgstelling voor een bedrag ad € 37.500 van de dga.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

1. De vennootschap is een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd,
ingaande op 1 februari 2015. De overeenkomst heeft betrekking op de huur van
een kantoor op de 1e verdieping, archiefruimte, toiletruimte, ontvangsthal en
spreekkamer totaal 80m2, staande en gelegen aan de Franseweg 9 te Steenbergen.

2. De vennootschap heeft met Xerox Financial Services B.V. een huurovereenkomst
afgesloten voor de huur van een Xerox Workcentre 7220 voor een periode van
6 jaar, ingaande op 9 december 2013 en lopende tot en met 9 december 2019.

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers
2017

Gemiddeld aantal werknemers over de periode

Gemiddeld aantal werknemers over de periode 6

Overige gegevens

Bestuurder- en commissarisnamen P.M.M. Hoff

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)
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