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Jaarverslag

.

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

.

Informatie over de rechtspersoon

.

2020

Naam van de rechtspersoon Seawind Capital Partners B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon Heemstede

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel 34080682

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke

groottecriteria

Klein

SBI-code Financiële holdings

.

2020

Straatnaam NL Kruisweg

Huisnummer NL 22

Huisnummer toevoeging 24

Postcode NL 2011LC

Vestigingsplaats NL Haarlem

.

Informatie over de rapportage

.

2020

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft1 januari 2020

Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft 31 december 2020

Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening

betrekking heeft

1 januari 2019

Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening

betrekking heeft

31 december 2019

Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N) Nee

Type grondslag Commercieel

Rapporteringsvaluta van het document Euro
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2020

Datum van opmaak van de jaarrekening 30 april 2021

Jaarrekening vastgesteld (J/N) Ja

Datum van vaststelling van de jaarrekening 30 april 2021

Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en

onoverkomelijke onjuistheden (J/N)

Nee

E-mailadres rene.vandenheuvel@flynth.nl

.
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Jaarrekening

.

Enkelvoudige jaarrekening

.

Balans

.

31 december 2020 31 december 2019

Balans voor of na resultaatbestemming Voor resultaatbestemming

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa € 16.622 € 11.660

Financiële vaste activa € 10.755 € 10.372

Totaal van vaste activa
_________

€ 27.377

_________
€ 22.032

Vlottende activa

Vorderingen € 596.499 € 420.729

Liquide middelen € 1.480.747 € 1.197.230

Totaal van vlottende activa
_________
€ 2.077.246

_________
€ 1.617.959

Totaal van activa
_________
€ 2.104.623

_________
€ 1.639.991

Passiva

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal € 18.151 € 18.151

Agio € 250.000 € 250.000

Overige reserves € 686.340 € 444.907

Niet verdeelde winsten € 209.436 € 241.433

Totaal van eigen vermogen
_________
€ 1.163.927

_________
€ 954.491

Kortlopende schulden € 940.696 € 685.500

Totaal van passiva
_________
€ 2.104.623

_________
€ 1.639.991

.

Toelichting op de jaarrekening

.

Algemene toelichting

.

Algemene toelichting

.

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

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.

Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen in dit rapport weergegeven in euro's.
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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

.

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.

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. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met

 deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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.

Het jaarrekeningregime voor kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW is op de rechtspersoon van toepassing.

.

Grondslagen

.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

.

Grondslag van materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van 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 afschrijvingen

 gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Grondslag van financiële vaste activa

De overige effecten zijn gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. De beurswaarde van de effecten op 31 december 2020 bedraagt €

 16.178.

Grondslag van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen

 worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

 boekwaarde van de vordering.

Grondslag van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen

 onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

 geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale

 waarde.

Onder de kortlopende schulden bevinden zich geen posten met een looptijd langer dan één jaar.

.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

.
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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.

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.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten.

Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa 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. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit incidentele verkoop van materiële vaste activa moeten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de overige

 bedrijfsopbrengsten.

Grondslag van financiële baten en lasten

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.

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening 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.

.

Balans

.

Vorderingen

.

Uitsplitsing

.

31 december 2020 31 december 2019

Totaal van vorderingen
_________

€ 596.499

_________
€ 420.729

.

Aandelenkapitaal

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

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

.

Kortlopende schulden

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over kortlopende schulden

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

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

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 Meewind fondsen.

Beschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de 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.

.

Overige toelichtingen

.

Gemiddeld aantal werknemers

.

Uitsplitsing

.

2019

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen

Nederland

3

Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode
_________

3

.

Tekstuele toelichting

.

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

Bij de vennootschap waren in 2020 gemiddeld 4,4 personeelsleden werkzaam (2019: 3,0).

.

Ondertekening van de jaarrekening

.

Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger De heer

J. Smelik

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)

Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of

commissaris

SCP Smelik Holding B.V.

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen Haarlem

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen 30 april 2021

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

.
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Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger De heer

W.J. Smelik

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)

Naam van de rechtspersoon die optreedt als bestuurder of

commissaris

Smelik Beheer B.V.

Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen Haarlem

Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen 30 april 2021

Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

.
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dhr./mw. M.W. Smelik heeft op 10-05-2021 de status van vaststelling gewijzigd in: "vastgesteld op de
algemene vergadering". De ingevulde datum van vaststelling is: 30-04-2021. Deze wijziging is
opgenomen in het deponeringsstuk (XBRL).
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