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Aan de Raad van Commissarissen en het bestuur van
Windpark Krammer B.V.

Edisonweg 53 F

4382 NV Vlissingen
Betreft: Financieel verslag 2015
Onze ref: 0797300/2015/EDK

Middelburg, 28 april 2016
Geachte commissarissen en bestuurder,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

In dit rapport is de jaarrekening 2015 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de balans met tellingen
van 5.442.350 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van -,
opgenomen.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de
balans met tellingen van 5.442.350 en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat na
belastingen van -, gecontroleerd.

Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 21 van dit rapport.

MIDDELBURG
T: (0118)678900

GOES
T: (0113)242628

SEROOSKERKE
T: (01181592610

TERNEUZEN
T; (0115)683449

VLISSINGEN
T: 10118) 419192

ZIERIKZEE
T: (0111)420344

Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd onder nummer 4081496 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, liggen ter inzage op ons kantoor en worden op verzoek toegezonden.
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ALGEMEEN
Activiteiten

De activiteiten van Windpark Krammer B.V. bestaan uit het realiseren en exploiteren van windturbines (op de
turbinelocaties) rondom het sluizencomplex Krammer en de dammen.
Bestuur

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door de heer T. Keesmaat.
Eigendomsverhoudingen

De geplaatste aandelen zijn als volgt verdeeld:
Coöperatie Deltawind U.A.

50

Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A,

50

Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 31 mei 2013 verleden voor notaris mr. M.H.A.M. Oonk te Vlissingen is opgericht de
vennootschap Windpark Krammer B.V. Het bij oprichting geplaatste aandelen kapitaal bedraagt 10.000.
Inschrijving Kamer van Koophandel

De besloten vennootschap is ingeschreven in het h^andelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 54108306.

Inrichtinoseisen iaarrekenina

Op grond van de daarvoor geldende groottecriteria is de besloten vennootschap in de zin van
titel 9 boek 2 BW aan te merken als kleine rechtspersoon. Voor deze rechtspersoon bestaan bepaalde
vrijstellingen met betrekking tot de inrichtingseisen van de jaarrekening. Van deze vrijstellingen is, waar nodig,
gebruik gemaakt.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014

De jaarrekening 2014 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 23 maart
2015. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld
conform het daartoe gedane voorstel.
Bestemming van het resultaat 2015

Het resultaat over 2015 bedraagt - tegenover een resultaat over 2014 van -.

De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

E. de Kbbbbr RA
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Windpark Krammer B.V.
te Vlissingen

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

1. Algemene informatie

De doelstelling de vennootschap Windpark Krammer BV is het realiseren en exploiteren van een windpark
groter dan 100 MW op en rondom het Krammersluizencomplex in Zeeland. Hiermee is een investering van
naar verwachting rond de 220 miljoen gemoeid. De aandeelhouders van Windpark Krammer per
balansdatum zijn Coöperatie Deltawind UA (50%) en Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind DA

(50%).
2. Het jaar 2015

In 2015 zijn de definitieve vergunningen verkregen en is de SDE-beschikking ontvangen voor vijfendertig
windturbines. Tegen de definitieve vergunningen en het Rijksinpassingsplan is door tien partijen beroep
aangetekend bij de Raad van State. Zes van de tien zijn grondeigenaren waarover het 150 kV

netaansluitingstracé wordt aangelegd. Met deze grondeigenaren is in de loop van 2015 overeenstemming
bereikt, waarna ze het beroep hebben ingetrokken. Met de Stichting Het Zeeuws Landschap en de Natuur- en
Vogelwacht Schouwen-Duiveland is na intensief overleg eveneens overeenstemming bereikt. Ze trekken beide
het beroep in. Afgesproken is dat de ecologisch meest sensitieve windturbine, vooralsnog niet gebouwd wordt.

Indien na een aantal operationele jaren van het windpark blijkt dat er geen schade te verwachten is bij
plaatsing, zal deze windturbine alsnog geplaatst worden. Het project behelst dus in eerst instantie geen

vijfendertig windturbines, maar vierendertig. Van de tien appelanten zijn er derhalve twee overgebleven. De
zitting van de Raad van State vond plaats op 1 4 december 2015. Uitspraak zal naar verwachting in het eerste
kwartaal van 2016 plaatsvinden.

In 2015 zijn gesprekken gestart met windturbineleverancier Enercon voor de levering van alle werken, en een
participatie in het eigendom van het windpark. Dit heeft geresulteerd in het tekenen van een Memorandum of
Understanding waarin de belangrijkste afspraken zijn neergelegd. Deze afspraken worden momenteel
uitgewerkt in definitieve contracten.

Windpark Krammer is in beroep gegaan tegen de legesheffing opgelegd door Schouwen-Duiveland voor het in

behandeling nemen van de omgevingsvergunningaanvraag. Op 18 december heeft de zitting plaatsgevonden
bij de rechtbank in Middelburg. De rechter heeft partijen verzocht te bekijken of het mogelijk is om onderling tot
een compromis te komen. Windpark Krammer is hiertoe bereid. De Gemeente Schouwen-Duiveland heeft het
momenteel in beraad.

In september is de aanbesteding van de stroom opgestart. Met de winnende aanbieder worden

onderhandelingen gevoerd om tot een definitief stroomverkoopcontract te komen. Deze onderhandelingen
zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 worden afgerond.

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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3. Terugblikken op vermogenspositie & Resultaat

Windpark Krammer BV heeft in 2015 geen inkomsten gehad. Dit was uiteraard voorzien. We zitten in de

voorbereidingsfase. De aandeelhouders lenen de benodigde bedragen voor proj'ectontwikkeling aan Windpark
Krammer BV tegen een rente van 4%. Alle in 2015 gemaakte kosten zijn beschouwd als ontwikkelkosten en op
de balans opgenomen als vaste activa in uitvoering. Dit geldt zowel voor de directe, als ook voor de indirecte
kosten. Het bedrijfsresultaat van 2015 was derhalve nihil.

4. Toekomst

In 2016 zal uitspraak gedaan worden door de Raad van State. Indien dit positief is zal gestart worden met het
financieringstraject. Doel is te komen tot financial close in het vierde kwartaal. Daarnaast zal 2016 in het teken
staan van het afronden van de contractonderhandelingen met de windturbinefabrikant. Bouwactiviteiten

zouden vooruitlopend op financial close reeds in de zomer van 2016 kunnen starten. Door de gesloten
seizoenen in verband met broed en storm zullen deze mogelijk tweeëneenhalf jaar in beslag nemen. Voorlopig
is het voorzien dat het park eind 2018 volledig operationeel zal zijn. We staan dit jaar opnieuw voor grote
uitgaven. De totale voorinvestering (ontwikkelkosten) tot en met financial close zijn begroot op 8.000.000,
waarvan eind 2015 bijna 6.3 miljoen is uitgegeven of gereserveerd.
5. Risico's

Het risicoprofiel van Windpark Krammer is in 2015 afgenomen ten opzichte van een jaar geleden. De SDEbeschikking is ontvangen en de vergunningen zijn verleend. Het is echter het nog altijd niet 100% zeker dat het
windpark daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. De definitieve realisatie van Windpark Krammer is immers

nog afhankelijk van een aantal zaken. Op de eerste plaats het onherroepelijk worden van de vergunningen.
Daarnaast zal het definitieve ontwerp van de civiele infrastructuur nog door Rijkswaterstaat getoetst moeten
worden.

6. Personeel

Er is geen personeel werkzaam in dienstverband. De adviseurs die het projectteam vormen worden allen

ingehuurd. In 2015 is het projectteam aanzienlijk uitgebreid. Naast Marco Spaans, Gijs van Hout, Gabyvan der
Ent, Ben van den Borgt en Marlous Nooi is Niels de Fijter toegetreden tot het projectteam als financieel
manager. Klaas Guldie van Green Trust en Alex Brouwer van Renewable Value zijn verantwoordelijk voor de
contractering. Bas Groot van Halsten is werkzaam als projectjurist. llse van Veghel van Rebel is

verantwoordelijk voor modellering. Tineke Bechtum werkt als document controller. En Erik Houtepen van Blix
versterkt het team in het civiele ontwerp.
7. Raad van Commissarissen

Begin 2015 is Bart Groot als voorzitter toegetreden tot de Raad van Commissarissen. Gerard de Zwart is eind

2015 als commissaris namens Deltawind teruggetreden en opgevolgd door Bert van der Ent. De huidige RvC
bestaat daarmee nu uit twee vertegenwoordigers van het bestuur van Deltawind: Anne Verhey en Bert van der
Ent, twee vertegenwoordigers van het bestuur van Zeeuwind: Carel Braakman en Teus Baars, en drie externe
commissarissen Bart Groot, Jaap Huisman en Ralph van Hof. Hieronder een overzicht van de hoofd- en
nevenfuncties van de commissarissen:

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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Naam Commissaris

Functie in RvC

Hoofd functie

Nevenfunctie

Windpark
Krammer BV

Ir. C. (Carel) F. Braakman

Commissaris

CFB Organisation and

Lid van de RvC Rabobank WNB

Advice

vanaf 2009

Nieuwe Haven 11

Lid bestuur Coöperatieve

4331JX Middelburg
KvK Middelburg 52719510
Tel+31118625699

Windvereniging Zeeuwind u.a,
LidRvCVanCittersBV
Terneuzen

Mobile : +31653254092

lr.G.(Gerard)J.deZwart

Drs. A. (Anne) Verhey
Drs. T. (Teus) Baars

. Commissaris

Bestuurder van:

Lid bestuur Coöperatie

(tot

Swartwoudt Holding BV

Deltawind DA (tot december

2015)

december

Swartwoudt Vastgoed BV

2015)

Swartwoudt BV

Commissaris

Directeur-bestuurder

Voorzitter van Coöperatie

Stichting ZIJN

Deltawind UA

TransAction,

Directeur/bestuurder

Commissaris

flnancieringsadvies en

Coöperatieve Windvereniging

begeleiding voor het MKB

Zeeuwind u.a.

Lid Raad van Toezicht CSW

(Chr. Scholengemeenschap
Walcheren)

Mr. Ir. J. (Jaap) Huisman

Commissaris

Directeur trustkantoor

Directeur van Nermac BV

(extern)

FlaxField/FF Services BV

Legal counsel Jonghoud Groep
Lid raad van toezicht

Oogheelkunde Rijswijk
Lid college van gedelegeerden
Koninklijke Wilhelminapolder
(KMWP)
Ir. R. (Ralph) E. van Hof RV
Ir. B.J. Groot

Commissaris

Directeur/eigenaar BRIC

(extern)

BV

Voorzitter

Gepensioneerd

Vice-voozitter Stichting Grote
Kerk Groede
Vice-voorzitter Raad van

Commissarissen Impuls (De
Zeeuwse Ontwikkelingsmaatschappij)
Voorzitter Stichting Duurzaam
Groede

Ir. T. Keesmaat
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(voor resultaatverdeling)

31 december 2015

31 december 2014

ACTIVA
Vaste activa

Materiële vaste activa (1)

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

3.839.381

5.208.300

Vlottende activa

Vorderingen (2)
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

99.906

52.175

77

177

Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen (3)

99.983

52.352

134.067

82.064

5.442.350

3.973.797

10.000

10.000

4.090.000

2.690.000

PASSIVA

Eigen vermogen (4)
Geplaatst kapitaal

Langlopende schulden (5)
Schulden aan participanten en aan
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

Kortlopende schulden (6)
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

1.218.662

1.249.582

Overige schulden en overlopende
passiva

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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1.342.350

1.273.797

5.442.350

3.973.797
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

2015

Geactiveerde indirecte kosten
Windpark Krammer

2014

(7)

154.783

91.738

(8)

24.504

26.877

130.279

64.861

-130.279

-64.861

Kosten

Overige bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

(9)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

Resultaat na belastingen

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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KASSTROOMOVERZICHT 2015
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2015

2014

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

130.279

64.861

-47.631

-9.249

68.553

1.063.198

Aanpassingen voor:

Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende
schulden)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

151.201

1.118.810

Rentelasten

-130.279

-64.861

20.922

1.053.949

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Afrondingen
Investeringen in materiële vaste activa

-1.368.921

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.102.774
-1.368.919

-3.102.774

1.400.000

2.020.000

52.003

-28.825

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie schulden aan participanten

Samenstelling geldmiddelen

2015

2014

Liquide middelen per 1 januari

82.064

110.889

Mutatie liquide middelen

52.003

-28.825

134.067

82.064

Geldmiddelen per 31 december

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Windpark Krammer B.V. bestaan voornamelijk uit het realiseren en exploiteren van
windturbines (op de turbinelocaties) rondom het sluizencomplex Krammer en de dammen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen
naar de behandeling per balanspost.

Financiële derivaten worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen en vervolgens per
balansdatum tegen de reële waarde geherwaardeerd.

De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winsten verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en
hedge accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst of verlies afhankelijk van de aard van de
afdekking.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten,
verminderd met met bijzondere waardeverminderingen indien van toepassing. Op materiële vaste activa in
uitvoering wordt niet afgeschreven. Onder de materiële vaste activa worden kosten geactiveerd welke direct
toerekenbaar zijn aan het realiseren van de windturbines rondom het sluizencomplex Krammer en de
dammen. Tevens is een redelijk deel van de indirecte kosten geactiveerd. Gelet op het karakter van de
indirecte kosten zijn tot en met het huidige boekjaar alle indirecte kosten geactiveerd.

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 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

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Deze is, indien er geen sprake is van agio of disagio, gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

hlet resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
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.

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen en de vlottende effecten.

De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIEF

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Vaste bedrijfsmiddelen in
uitvoering

Boekwaarde per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde

3.839.379

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
3.839.379
Mutaties
Investeringen

1.368.921

Afschrijvingen
1.368.921
Boekwaarde per 31 december 2015

5.208.300

Aanschaffingswaarde

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
5.208.300

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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A fschhjvingspercentages
%
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

o

Onder de post materiële activa in uitvoering zijn de kosten geactiveerd welke toerekenbaar zijn aan het
realiseren van windturbines rondom het sluizencomplex Krammer en de dammen.
De activering van deze kosten is geschied op basis van de inschatting, dat het windpark gerealiseerd zal
worden en rendabel kan worden geëxploiteerd. Deze inschatting is mede gebaseerd op de rapportages van
externe deskundigen.

Onder de post vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering is voor een bedrag ad 203.178 aan rentekosten
financieringen geactiveerd.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2015 31-12-2014

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

99.906

52.175

77

177

77

177

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

Overlopende activa
Rente bank

3. Liquide middelen
Triodos Bank rekeningnummer 0781373360

Triodos Bank rekeningnummer 2023960738

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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114.067

2.064

20.000

80.000
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PASSIEF
4. Eigen vermogen

31-12-2015 31-12-2014
Geplaatst kapitaal
100 aandelen a nominaal 100,00

10.000

10.000

Rekening-courant met kredietfaciliteit Coöperatie Deltawind U.A.
Rekening-courant met kredietfaciliteit Coöperatieve Windenergie Vereniging

2.045.000

1.345.000

Zeeuwind U.A.

2.045.000

1.345.000

4.090.000

2.690.000

5. Langlopende schulden
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

De participanten verstrekken aan Windpark Krammer B.V. een gezamenlijke kredietfaciliteit in rekeningcourant tot een bedrag van maximaal 6.500.000.
2015

2014

Opgenomen gelden

1.345.000
700.000

335.000
1.010.000

Langlopend deel per 31 december

2.045.000

1.345.000

Rekening-courant met kredietfaciliteit Coöperatie Deltawind U.A.
Stand per 1 januari

Over de schuld wordt 4,00% rente berekend. Er is geen aflossingsschema overeengekomen. Aflossing van de
schuld zal, indien de liquiditeit dit toelaat, doch uiterlijk ingaan vanaf het bereiken van de "financial close". Als
zekerheid is pandrecht verleend op het project.
Rekening-courant met kredietfaciliteit Coöperatieve
Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A.
Stand per 1 januari

Opgenomen gelden

1.345.000
700.000

335.000
1.010.000

Langlopend deel per 31 december

2.045.000

1.345.000

Over de schuld wordt 4,00% rente berekend. Er is geen aflossingsschema overeengekomen. Aflossing van de
schuld zal, indien de liquiditeit dit toelaat, doch uiterlijk ingaan vanaf het bereiken van de "financial close". Als
zekerheid is pandrecht verleent op het project,

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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6. Kortlopende schulden

31-12-2015 31-12-2014

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

1.218.662 1.249.582

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva
Accountantskosten

Nog te betalen bedragen
Rente- en bankkosten
Overige kosten

7.500
115,371
44

5.000
17.932
43

773

1.240

123.688

24.215

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Huurverplichtingen onroerende zaken

Door de besloten vennootschap is een financiële verplichting aangegaan tot en met 1 okt 2016 ter zake van
huur van bedrijfsruimte voor 19.200 per jaar.
Voorfinanciering realisatie windpark

In de periode tot en met 31 december 2012 is voor een totaalbedrag van 1.083.495 aan voorinvesteringen
gedaan door de participanten, Coöperatie Deltawind U.A. en Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind
U.A., ten behoeve van Windpark Krammer B.V.

De participanten hebben de voorinvesteringen ten behoeve van het project verkocht aan Windpark Krammer
B.V. voor een bedrag van 1,-.

Overeengekomen is, dat door de vennootschap een bedrag ter hoogte van de voorinvesteringen zal worden
vergoed aan de participanten. Gezien de onzekerheid van realisatie van het windpark is overeengekomen dat
Windpark Krammer B.V., indien de liquiditeit dit toelaat, doch uiterlijk bij het bereiken van de "financial close",
tot vergoeding van alle door de participanten betaalde voorinvesteringen zal overgaan.

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015

2015

2014

7. Geactiveerde indirecte kosten Windpark Krammer
Indirecte kosten realisatie Windpark Krammer

154.783

91.738

7.904
11.200

13.472
9.600

5.400

3.805

24.504

26.877

Vergoedingen toezichthouders

251
1.720

1.917
7.950

Overige personeelskosten

5.933

3.605

7.904

13.472

10.561
639

9.089

11.200

9.600

Automatiseringskosten
Telefoon

26
589
4.664
124

715
1.744
750
599

Afrondingsverschillen

-3

-3

5.400

3.805

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2015 geen werknemers werkzaam.

8. Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en beheerkosten

Overige personeelskosten
Reiskosten toezichthouders

Huisvestingskosten
Huur
Servicekosten

511

Kantoor- en beheerkosten
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk

Behoort bij rapport d.d.28 april 2016
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2015 2014

9. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

-130.279 -64.861

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente- en bankkosten

Rente lening o/g Coöperatie Deltawind U.A.
Rente lening o/g Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A.

307
64.808

297
32.439

65.164

32.125

130.279 64.861

Ondertekening van de jaarrekening

Vlissingen, 28 april 2016

Ir. T. Keesmaat

Ir. C.F. Braakman

Ir. G.J. de Zwart

Drs. A. Verhey

Drs. T. Baars

Mr. Ir. J. Huisman

Ir. R.E. van Hof RV

B. J. Groot
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OVERIGE GEGEVENS

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de directie en de Raad van Commissarissen
Windpark Krammer B.V.
Edisonweg 53 F

4382 NV Vlissingen

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Windpark Krammer B.V. te Vlissingen

gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening
over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaam heden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter

niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van WindparkKrammerB.V. per 31 december 2015 en het resultaat over 2015 in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW.

Benadrukking van een onzekerheid in de jaarrekening
Wij vestigen de aandacht op de risico paragraaf (paragraaf 5) in het jaarverslag van de directie, waarin wordt
aangegeven dat er nog risico's zijn ten aanzien van de realisatie van het Windpark.

De waardering van de materiële vaste activa in uitvoering is gebaseerd op de inschatting, dat het park
gerealiseerd zal worden en rendabel kan worden geëxploiteerd.
Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9
Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Middelburg, SS.aRril 2016
ccountantï- erYAdviesgroep~Rij]<se
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Statutaire regeling winstbestemming
Op grond van artikel 23 van de statuten staat het resultaat, gehoord de Raad van Commissarissen, ter
beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

1 Art. 23.1) De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend,
reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal
besluiten. Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het
bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking.
2 Art. 23.2) De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare
winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves. Een

besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het
Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de

Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de
uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Bij de berekening van de verdeling
van winst of andere uitkeringen tellen de Aandelen die de Vennootschap houdt niet mede, tenzij op die
Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.
Daarnaast dient bij het uitkeren van dividend de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht, welke
per 1 oktober 2012 is ingegaan, in acht te worden genomen.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan.
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