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Balans per 31 december 2017

(voor verwerking resultaatbestemming)

Activa
31 december 2017

31 december 2016

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

7.291
10.000

5.608
10.000
17.291

15.608

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

220.168
1.150.920

111.732
1.038.595
1.371.088

1.150.327

1.388.379

1.165.935

Passiva
31 december 2017

31 december 2016

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeelde winst

18.151
250.000
218.163
164.581

Kortlopende schulden
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18.151
250.000
22.270
195.893
650.895

486.314

737.484

679.621

1.388.379

1.165.935
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Identificatiegegevens
Naam
Rechtsvorm
Statutaire zetel
Nummer Kamer van Koophandel

Seawind Capital Partners B.V.
Besloten vennootschap
Heemstede
34080682

Activiteiten
De activiteiten van Seawind Capital Partners B.V. bestaan voornamelijk uit de financiering, ontwikkeling,
beheer, advisering en communicatie van duurzame energie, alsmede initiatieven die tot een duurzame
samenleving leiden.

Geldeenheid
Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen in dit rapport weergegeven in euro's.
Personeelsleden
Bij de vennootschap was in 2017, omgerekend in FTE, 1 personeelslid werkzaam (2016: 0).

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.
Het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW is op de rechtspersoon van
toepassing.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa
en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Onder de
verkrijgingsprijs wordt verstaan de inkoopprijs en de bijkomende kosten. Op terreinen wordt niet
afgeschreven. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per fonds)
gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.

Vorderingen
Vorderingen worden bij de eerste opname gewaardeerd op de reële waarde inclusief transactiekosten.
Vervolgens wordt de vordering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van
(dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Liquide middelen bestaan uit tegoeden op
bankrekeningen, kasmiddelen, gelden onderweg, wissels en cheques en direct opeisbare deposito's. Bij de
waardering wordt rekening gehouden met middelen die niet ter vrije beschikking staan. Indien liquide middelen
naar verwachting langer dan één jaar niet ter beschikking staan worden deze gepresenteerd onder de
financiële vaste activa.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
Onder de kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd lager dan één jaar.
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Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties enerzijds,
en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.
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.
Netto-omzet
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.

Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid
voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over
terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
De afschrijvingspercentages bedragen voor:
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris
Vervoermiddelen

20%
20%
20%

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
Belastingen
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.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017
Activa
Vorderingen en overlopende activa
Er zijn vorderingen opgenomen tot een bedrag van € 0 met een (verwachte) resterende looptijd langer dan een
jaar.

Passiva
Eigen vermogen
31-12-2017

31-12-2016

18.151

18.151

Geplaatst kapitaal
Geplaatst en volgestort zijn 40 gewone aandelen nominaal € 453,78

Onder de opgenomen kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één
jaar.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Voorwaardelijke verplichtingen
Fiscale eenheid:
De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting van Smelik Beheer
B.V. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale
eenheid als geheel.
Meerjarige financiële verplichtingen
Licentieverplichtingen
In 2015 is een licentieovereenkomst gesloten welke schriftelijk is vastgelegd in 2016. Met de
licentieovereenkomst heeft de onderneming het onbeperkte gebruiksrecht van intellectuele eigendommen/
vermogensrechten verkregen tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding die gelijk is aan 50% van de te
ontvangen beheersvergoeding van de duurzaam beleggingsinstelling Meewind en Regionaal Duurzaam.
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Overzicht van het bestuur

Haarlem, 26 april 2018

Was getekend,
Smelik Beheer B.V.
Namens deze,

SCP Smelik Beheer B.V.
Namens deze,

Was getekend,
De heer W.J. Smelik

Was getekend,
De heer J. Smelik
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