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Nuvoton B.V.
Rosendaalsestraat 414
6824 CS  Arnhem

Veenendaal, 28 maart 2018

Geachte directie,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Nuvoton B.V. te Arnhem. 

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Nuvoton B.V. is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 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 Nuvoton 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, 28 maart 2018

vhm | accountants & belastingadviseurs B.V.

Veenendaal, 28 maart 2018

vhm | accountants & belastingadviseurs B.V.

w.g. J. Veldhuizen AA
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1.2 Algemeen

Oprichting vennootschap

Blijkens de akte d.d. 17 augustus 2012, verleden door notaris K.J. van de Kamp werd de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Nuvoton B.V. per genoemde datum opgericht.

Activiteiten

Nuvoton B.V. heeft als statutaire doelstelling 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.

Vaststelling jaarrekening

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 2016 in 2017 vastgesteld. Het resultaat over
het boekjaar 2016 bedroeg € 79.679. Dit bedrag werd overeenkomstig het door de directie gedane voorstel verwerkt
in de overige reserves. 

1.3 Resultaten 

Bespreking van de resultaten

2017 2016
€ % € %

Netto-omzet 3.767.016 114,2 1.169.542 103,4
Wijziging in onderhanden projecten -469.615 -14,2 -38.362 -3,4

Projectopbrengsten 3.297.401 100,0 1.131.180 100,0

Inkoopwaarde van de omzet -2.261.761 -68,6 -592.938 -52,4

Brutowinst 1.035.640 31,4 538.242 47,6

Overige personeelskosten 174 - 227 -
Afschrijvingen immateriële vaste activa 17.905 0,5 17.905 1,6
Afschrijvingen materiële vaste activa 3.703 0,1 3.703 0,3
Exploitatie- en machinekosten 795 - - -
Verkoopkosten 32.096 1,0 9.868 0,9
Autokosten 3.017 0,1 870 0,1
Kantoorkosten 12.470 0,4 8.367 0,7
Algemene kosten 609.310 18,5 421.206 37,2

Som der bedrijfslasten 679.470 20,6 462.146 40,8

Bedrijfsresultaat 356.170 10,8 76.096 6,8
Financiële baten en lasten 2.888 0,1 3.502 0,3

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen 359.058 10,9 79.598 7,1
Belastingen -78.718 -2,4 - -

280.340 8,5 79.598 7,1
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deel-
genomen 263.697 8,0 81 -

Netto gewoon resultaat na belastingen 544.037 16,5 79.679 7,1
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1.4 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.

Financiële structuur

31-12-2017 31-12-2016
€ % € %

Activa

Immateriële vaste activa - - 17.905 1,8
Materiële vaste activa 4.160 0,1 7.863 0,8
Financiële vaste activa 680.892 23,1 82.082 8,3
Voorraden en onderhanden werk 177.906 6,0 76.920 7,8
Vorderingen 1.597.589 54,2 592.059 60,2
Liquide middelen 488.166 16,6 207.352 21,1

2.948.713 100,0 984.181 100,0

Passiva

Eigen vermogen 584.978 19,8 40.941 4,2
Langlopende schulden 16.656 0,6 29.162 3,0
Kortlopende schulden 2.347.079 79,6 914.078 92,8

2.948.713 100,0 984.181 100,0
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1.5 Fiscale positie

Algemeen

Nuvoton B.V. is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

2017
€

Berekening belastbaar bedrag

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen 359.058
Niet aftrekbare bedragen: 15

Gedeeltelijk aftrekbare bedragen:

Toepassing forfaitair bedrag 4.500

363.573
Verrekenbare verliezen -8.698

Belastbaar bedrag 354.875

Berekening vennootschapsbelasting

2017
€

20,0% van € 200.000 40.000
25,0% van € 154.875 38.718

Te betalen vennootschapsbelasting 78.718

Schuld/
vordering per

31-12-2017
€

Situatie per balansdatum

2017 78.718

Verliescompensatie

Jaar

Nog te com-
penseren be-
gin boekjaar

Compensatie
in jaar 2017

Nog te com-
penseren ein-

de boekjaar
€ € €

2014 8.007 8.007 -
2015 691 691 -

8.698 8.698 -
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2. Jaarrekening



Jaarrekening bij accountantsrapport d.d. 28 maart 2018
Nuvoton B.V., Arnhem

2.1 Balans per 31 december 2017 
(na resultaatbestemming)

31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 

Kosten van ontwikkeling - 17.905

Materiële vaste activa 2 

Inventarissen 1.518 3.711
Vervoermiddelen 2.642 4.152

4.160 7.863

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 3 605.892 44.083
Vorderingen op groepsmaatschappijen 4 75.000 37.999

680.892 82.082

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk
Gereed product en handelsgoederen 5 177.906 76.920

Vorderingen
Handelsdebiteuren 6 939.942 44.334
Vorderingen op groepsmaatschappijen 7 648.647 538.347
Overlopende activa 8 9.000 9.378

1.597.589 592.059

Liquide middelen 9 488.166 207.352

2.948.713 984.181
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Jaarrekening bij accountantsrapport d.d. 28 maart 2018
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31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen 10 

Geplaatst kapitaal 11 18.000 18.000
Agioreserve 40.000 40.000
Wettelijke en statutaire reserves - 17.905
Overige reserves 526.978 -34.964

584.978 40.941

Langlopende schulden 12 

Schulden aan kredietinstellingen 16.656 29.162

Kortlopende schulden
Banken 11 -
Aflossingsverplichtingen 13 12.504 12.504
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

14 

239.009 33.013
Schulden aan groepsmaatschappijen 15 1.423.872 154.139
Belastingen en premies sociale
verzekeringen

16 

103.624 43.661
Onderhanden projecten 17 471.057 38.362
Overige schulden en overlopende passiva 18 97.002 632.399

2.347.079 914.078

2.948.713 984.181
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Jaarrekening bij accountantsrapport d.d. 28 maart 2018
Nuvoton B.V., Arnhem

2.2 Winst-en-verliesrekening over 2017 

2017 2016
€ € € €

Netto-omzet 19 3.767.016 1.169.542
Wijziging in onderhanden projecten -469.615 -38.362

Projectopbrengsten 3.297.401 1.131.180

Inkoopwaarde van de omzet -2.261.761 -592.938

Brutowinst 1.035.640 538.242

Afschrijvingen immateriële vaste activa 20 17.905 17.905
Afschrijvingen materiële vaste activa 21 3.703 3.703
Overige bedrijfskosten 22 657.862 440.538

Som der bedrijfslasten 679.470 462.146

Bedrijfsresultaat 356.170 76.096

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 23 16.396 9.958
Rentelasten en soortgelijke kosten 24 -13.508 -6.456

Financiële baten en lasten 2.888 3.502

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór be-
lastingen 359.058 79.598

Belastingen -78.718 -

280.340 79.598

Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen

25 

263.697 81

Netto resultaat na belastingen 544.037 79.679
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Jaarrekening bij accountantsrapport d.d. 28 maart 2018
Nuvoton B.V., Arnhem

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Nuvoton B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Rosendaalsestraat 414, 6824 CS te Arnhem en is ingeschreven bij
het handelsregister onder nummer 55879608.

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 

De activiteiten van Nuvoton B.V. 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.

De locatie van de feitelijke activiteiten 

Nuvoton B.V. is feitelijk gevestigd op Rosendaalsestraat 414, 6824 CS te Arnhem.

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Nuvoton
B.V. zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 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.

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

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.

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. 

Materiële vaste activa 

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. 

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
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Jaarrekening bij accountantsrapport d.d. 28 maart 2018
Nuvoton B.V., Arnhem

uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil
gewaardeerd. Indien en voor zover Nuvoton B.V. in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van
de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te
stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

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.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Vorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht
op de boekwaarde van de vordering.

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.

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve
rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast
verwerkt.

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.

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.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor
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ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening
gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed,
andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill.

Boekwinsten en verliezen bij verkoop van immateriële en materiële vaste activa worden onder de post
afschrijvingen opgenomen.

Overige bedrijfskosten 

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

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.

Belastingen over de winst of het verlies 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening,
rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde
winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. 
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2.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

1  Immateriële vaste activa

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

Kosten van
ontwikkeling

€

Boekwaarde per 1 januari 2017 17.905
Afschrijvingen -17.905

Boekwaarde per 31 december 2017 -

2  Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

Inventarissen Vervoer-
middelen

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2017

Aanschaffingswaarde 10.968 7.550 18.518
Cumulatieve afschrijvingen -7.257 -3.398 -10.655

Boekwaarde per 1 januari 2017 3.711 4.152 7.863

Mutaties 

Afschrijvingen -2.193 -1.510 -3.703

Saldo mutaties -2.193 -1.510 -3.703

Stand per 31 december 2017

Aanschaffingswaarde 10.968 7.550 18.518
Cumulatieve afschrijvingen -9.450 -4.908 -14.358

Boekwaarde per 31 december 2017 1.518 2.642 4.160
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Financiële vaste activa

31-12-2017 31-12-2016
€ €

3  Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Deelneming Nuvoton Investments B.V. 368.460 44.081
Deelneming Sportief Opgewekt B.V. 16.625 1
Deelneming Slim opgewekt Gelderland B.V. 195.777 1
Deelneming Nuvoton International B.V. 30 -
Deelneming Slim Opgewekt Overijssel B.V. 25.000 -

605.892 44.083

4  Vorderingen op groepsmaatschappijen

Lening Sportief Opgewekt B.V. 75.000 37.999

Deze post betreft een verstrekte geldlening ten bedrage van € 75.000. De lening wordt aangegaan tot uiterlijk 31
december 2021. De aflossing zal plaatsvinden in 12 gelijke termijnen, startend vanaf 31 december 2017. De rente
bedraagt 6% per jaar. Zekerheden zijn niet overeengekomen.

Vanwege het negatief eigen vermogen van Sportief Opgewekt B.V. in 2016 was de lening voorzien voor een bedrag
van € 37.001. 
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Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

31-12-2017 31-12-2016
€ €

5  Gereed product en handelsgoederen

Gereed product 177.906 76.920

Vorderingen

6  Handelsdebiteuren

Handelsdebiteuren 939.942 44.334

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht. 

7  Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant Sportief Opgewekt B.V. 28.534 -
Rekening-courant Nuvoton International B.V. 10.075 -
Rekening-courant Slim Opgewekt Overijssel B.V. 2.514 -
Rekening-courant Nuvoton Investments B.V. 607.524 232.632
Rekening-courant Slim opgewekt Gelderland B.V. - 304.516
Rekening-courant Slim opgewekt Duurzaamheidsfonds B.V. - 1.199

648.647 538.347

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

8  Overlopende activa

Nog te ontvangen rente lening Sportief Opgewekt B.V. 9.000 4.500
Assurantiepremie - 4.878

9.000 9.378

9  Liquide middelen

Triodos Bank, rekening courant 488.133 207.319
Triodos Bank, spaarrekening 33 -
ABN AMRO, rekening courant - 33

488.166 207.352
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10  Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Geplaatst
kapitaal

Agioreserve Wettelijke en
statutaire
reserves

Overige reser-
ves

Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2017
18.000 40.000 17.905 -34.964 40.941

Uit resultaatverdeling - - - 544.037 544.037
Onttrekking - - - - -
Vrijval ten gunste van algemene re-
serve - - -17.905 17.905 -

Stand per 31 december 2017 18.000 40.000 - 526.978 584.978

Het ingehouden deel van het resultaat over 2017 bedraagt € 0 (2016: € 0).

11  Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt € 18.000, verdeeld in € 18.000 gewone aandelen van € 1.

Langlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016
€ €

Leningen o/g

Rabobank, lening 16.656 29.162

Betreft een ontvangen lening in hoofdsom groot € 50.000. De rente bedraagt tot en met 31 mei 2016 3,05%. De
lening dient lineair afgelost te worden met € 1.042 per maand, voor het eerst op 31 mei 2016.

Omtrent zekerheden is overeengekomen dat deze gevestigd dienen te worden op 1e verzoek van de Rabobank.

2017 2016
€ €

Rabobank, lening 

Saldo per 1 januari 41.666 50.000
Aflossing -12.506 -8.334
Kortlopend deel -12.504 -12.504

Saldo per 31 december 16.656 29.162
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Kortlopende schulden

31-12-2017 31-12-2016
€ €

13  Aflossingsverplichtingen

Lening Rabobank 12.504 12.504

14  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 239.009 33.013

15  Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Slim opgewekt Gelderland B.V. 1.379.019 -
Rekening-courant Sekender Enterprise B.V. 15.095 11.075
Rekening-courant Wieggers Holding B.V. 14.993 11.000
Rekening-courant HD Holding B.V. 14.765 10.833
Rekening-courant Sportief Opgewekt B.V. - 121.231

1.423.872 154.139

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

16  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 24.906 43.661
Vennootschapsbelasting 78.718 -

103.624 43.661

17  Onderhanden projecten

Geactiveerde kosten onderhanden projecten -538.350 -383.161
Gefactureerde termijnen 1.009.407 421.523

471.057 38.362

18  Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten 75.000 529.200
Vooruitontvangen posten 20.000 40.000
Nog te betalen accountantskosten 2.002 1.999
Nog te betalen managementfee - 61.200

97.002 632.399

Voorstel resultaatverwerking

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waarop de jaarrekening zal worden vastgesteld, zal worden
voorgesteld het resultaat over het boekjaar 2017 ten bedrage van € 544.037 te verwerken in de overige reserves.
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2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

2017 2016
€ €

19  Netto-omzet

Omzet projecten 3.763.340 1.098.418
Omzet managementvergoeding - 70.002
Omzet beheer 3.676 1.122

3.767.016 1.169.542

Inkoopwaarde omzet

Inkoopwaarde projecten 2.434.483 591.055
Inkoopwaarde beheer 5.184 1.883

2.439.667 592.938

Gemiddeld aantal werknemers

2017
Aantal

Gemiddeld aantal werknemers -
2016

Aantal
Gemiddeld aantal werknemers -

2017 2016
€ €

20  Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijvingskosten van ontwikkeling 17.905 17.905

21  Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 2.193 2.193
Vervoermiddelen 1.510 1.510

3.703 3.703
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2017 2016
€ €

22  Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 174 227
Exploitatie- en machinekosten 795 -
Verkoopkosten 32.096 9.868
Autokosten 3.017 870
Kantoorkosten 12.470 8.367
Algemene kosten 609.310 421.206

657.862 440.538

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 600 298
Kosten sponsoring 2.460 250
Relatiegeschenken 75 -
Representatiekosten 3.894 6.939
Reis- en verblijfkosten 25.067 2.381

32.096 9.868

Autokosten

Brandstofkosten 101 1.541
Reparatie en onderhoud - 47
Assurantiepremie 2.087 -1.384
Motorrijtuigenbelasting 814 618
Boetes en bekeuringen 15 48

3.017 870

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 1.314 15
Porti 144 32
Telefoon- en faxkosten 345 360
Kosten automatisering 10.667 7.960

12.470 8.367

Algemene kosten

Assurantiepremie 8.632 4.991
Managementvergoeding 592.434 394.311
Accountantskosten 2.535 6.424
Notariskosten 1.712 500
Advieskosten 2.381 14.898
Overige algemene kosten 1.616 82

609.310 421.206
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2017 2016
€ €

23  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente vorderingen groepsmaatschappijen 11.896 5.458
Rente overige vorderingen 4.500 4.500

16.396 9.958

Rente vorderingen groepsmaatschappijen

Rente rekening courant Slim Opgewekt Gelderland B.V. 4.657 2.004
Rente rekening courant Nuvoton Investment B.V. 6.254 3.454
Rente rekening-courant Slim Opgewekt Overijssel B.V. 19 -
Rente rekening-courant Sportief Opgewekt B.V. 966 -

11.896 5.458

Rente overige vorderingen

Lening Sporitef Opgewekt B.V. 4.500 4.500

24  Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schulden groepsmaatschappijen 11.871 940
Rente belastingen 81 3.641
Rente leningen o/g 835 1.262
Overige rentelasten 721 613

13.508 6.456

Rente schulden groepsmaatschappijen

Rente rekening-courant HD Holding B.V. 3.857 -
Rente rekening-courant Sekender Enterprise B.V. 4.021 -
Rente rekening-courant Wieggers Holding B.V. 3.993 -
Rente rekening-courant Sportief Opgewekt B.V. - 940

11.871 940

Rente leningen o/g

Lening Rabobank 835 1.262

Overige rentelasten

Bankkosten en -rente 721 613

25  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Slim Opgewekt Gelderland B.V. 195.776 -
Nuvoton Investments B.V. 14.296 37.161
Sportief Opgewekt B.V. 53.625 -37.080

263.697 81

Arnhem, 28 maart 2018

H.W. Wieggers H.L. van Dijk L. Sekender
Directeur Directeur Directeur
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