Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015,
welke is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van aandeelhouders van 24 juni 2016.

Directie Westerschelde Ferry B.V.

J.C. Korteweg
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Balans per 31 december 2015
Activa
Ref.

31-12-2015

19-11-2014

€

€

Vaste activa
Materiele vaste activa

5.

105.692

-

105.692

-

16.625
617.987
504.797

1
-

1.139.409

1

1.245.101

1

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

6.
7.
8.

Passiva
Ref.

31-12-2015

19-11-2014

€

€

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Overige reserves

9.

1
45.348

1
-

45.349

1

Voorzieningen

10.

205.177

-

Kortlopende schulden

11.

994.575

-

1.245.101

1

3

Algemene toelichting
1.

Algemene toelichting

1.1.

Verlengd boekjaar

Dit boekjaar is een verlengd boekjaar in verband met de oprichting van de vennootschap op 19 november
2014. Ten gevolgen hiervan loopt het boekjaar eenmalig van 19 november 2014 tot en met 31 december 2015.

1.2.

Activiteiten

Westerschelde Ferry B.V. is opgericht op 19 november 2014. De vennootschap is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 61547336.
De activiteiten van de Westerschelde Ferry B.V. bestaan voornamelijk uit:
Het in stand houden en exploiteren van een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde –met
bijbehorende werken- tussen Vlissingen en Breskens v.v., inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer
tussen Vlissingen en Breskens v.v.

1.3.

Continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

1.4.

Vestigingsadres

Westerschelde Ferry B.V. is feitelijk gevestigd op Postbus 6001, 4330 LA te Middelburg.

1.5.

Stelselwijzigingen

In dit boekjaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

1.6.

Schattingswijzigingen

In dit boekjaar hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

1.7.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Westerschelde Ferry 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.
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2.

Algemene grondslagen

2.1.

Algemeen

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.

2.2.

Functionele valuta

De posten in de jaarrekening van Westerschelde Ferry B.V. worden gewaardeerd met inachtneming van de
valuta van de economische omgeving waarin de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent
(de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de
presentatievaluta van Westerschelde Ferry B.V.

2.3.

Transacties, vorderingen en schulden

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum.

2.4.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden
op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

2.5.

Hedge-accounting

Voor de prijs van de brandstof voor de schepen is voor 2015 een hedge-contract afgesloten met Zeeland
Bunkering.
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3.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

3.1.

Materiële vaste activa

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.

3.2.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of
lagere opbrengstwaarde.

3.3.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

3.4.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

3.5.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen,
tenzij anders vermeld.
Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen.

3.6.

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.
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4.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

4.1.

Algemeen

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.

4.2.

Opbrengstverantwoording

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten
diensten.

4.3.

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit de diverse huurbijdragen van de Provincie Zeeland, de
doorbelastingen aan de Provincie Zeeland in verband met boten uit de vaart, omzet bijzondere activiteiten en
reclame opbrengsten.

4.4.

Kosten

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

4.5.

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening.
Pensioenen
Westerschelde Ferry B.V. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over
het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De Westerschelde Ferry B.V. is vrijwillig
aangesloten bij het ABP. De ABP pensioenregeling betreft een midden loonregeling.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

4.6.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

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.

4.7.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
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4.8.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-enverliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren
(voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na
bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de
latente belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.

4.9.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva.

8

Toelichting op de balans
5.

Materiele vaste activa
Totaal

19 november 2014
Verkrijgigingsprijs
Cumm. afschrijvingen en waardeverm.
Boekwaarde
Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

-

Totaal

132.115
-26.423
105.692

31 december 2015
Verkrijgingsprijs
Cumm.afschrijvingen en waardeverm.
Boekwaarde

132.115
-26.423
105.692

6.

Voorraden

De voorraden zijn als volgt te specificeren:

Brandstof schepen/opslagtank wal

7.

31-12-2015 19-11-2014
16.625
Totaal
16.625
-

Vorderingen en overlopende activa

In onderstaande tabel staat een specificatie van de vorderingen:
31-12-2015

19-11-2014

Handelsdebiteuren

4.775

-

Incassodebiteuren

11.314

-

520.576

-

81.322

1

617.987

1

Omzetbelasting
Overige vorderingen
Totaal
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8.

Liquide middelen

Het saldo liquide middelen bestaat uit kas- en banksaldi en is als volgt te specificeren:
31-12-2015 19-11-2014
467.636
37.161
Totaal
504.797
-

Bank
Kas

9.

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van Westerschelde Ferry B.V. bedraagt € 1.
31-12-2015
19-11-2014
1 100%
1 100%

Provincie Zeeland

Het kapitaal ad € 1 is gestort op 31 januari 2015.

10.

Voorzieningen

De voorziening is als volgt te specificeren:

Jubileumvoorziening
Overige voorzieningen

19-11-2014

79.694

-

125.483
Totaal

11.

31-12-2015

205.177

-

Kortlopende schulden

Schulden die op korte termijn door derden opeisbaar zijn, zijn als volgt te specificeren:

Handelscrediteuren
Vennootschapsbelasting
Loonheffing
Overige schulden
Totaal

31-12-2015

19-11-2014

504.327
8.005
70.989
411.254
994.575

-
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