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De Kamer van Koophandel heeft deze weergave samengesteld op basis van definities van de Nederlandse Taxonomie en op een door de ondernemer
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Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister
2014-01-01
2014-12-31

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het
Handelsregister

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria Klein
SBI-code Overkoepelende organen en samenwerkings- en

adviesorganen (niet op het gebied van gezondheids- en
welzijnszorg, sport en recreatie)

Contactpersoon voor deze rapportage

Soort contactpersoon Intermediair
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Informatie over de rapportage en de rechtspersoon
2014-01-01
2014-12-31

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

Statutaire naam rechtspersoon Mijnwater B.V.
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Handelsnaam van de onderneming Mijnwater B.V.
Statutaire vestigingsplaats Heerlen

Informatie over de rapportage

Begindatum rapportageperiode 01-01-2014
Einddatum rapportageperiode 31-12-2014
Rapportage heeft betrekking op een individuele rechtspersoon of op een
groep van maatschappijen

Enkelvoudig

Omschrijving van de rapporteringsvaluta Euro
Jaarrekening vastgesteld (J/N) J
Datum van vaststelling van de jaarrekening 17-07-2015
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Balans , Enkelvoudig , Commercieel
2014-12-31 2013-12-31

Balans

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa €9.155.905 €6.103.654
Financiële vaste activa €1.600.000

Vaste activa €10.755.905 €6.103.654

Vlottende activa

Vorderingen €771.748 €220.001
Liquide middelen €4.069

Vlottende activa €775.817 €220.001

Activa €11.531.722 €6.323.655

Passiva

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal €5.005.001 €5.005.001
Overige reserves €44.290

Eigen vermogen €5.049.291 €5.005.001

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) €5.149.106 €1.318.654
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) €1.333.325

Passiva €11.531.722 €6.323.655
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Toelichting , Enkelvoudig , Commercieel
Toelichting

Algemene toelichting

Activiteiten

Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon Overeenkomstig de statutaire doelomschrijving bestaan de activiteiten van Mijnwater B.V., statutair
gevestigd te Heerlen uit: a. het bijdragen aan de totstandkoming, het bevorderen en/of het ten uitvoer
brengen van duurzame energievoorzieningen door de temperatuurverschillen in het water van de Oranje
Nassau mijnen te benutten voor verwarming en koeling van gebouwen in de Gemeente Heerlen; b. het
bevorderen van het gebruik van duurzame en nieuwe energievormen ( energietransitie) en het beperken
van de uitstoot van broeikasgassen in zijn algemeenheid, maar binnen de regio Parkstad in het bijzonder;
c. het bevorderen van kennisoverdracht, opleidingen en innovaties ten behoeve van het gebruik van
duurzame en nieuwe energievormen; d. het verwerven, houden en vervreemden van deelnemingen of
andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee
en het besturen daarvan; e. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/
of industriële eigendom, daaronder mede begrepen al dan niet gepatenteerde know-how alsmede het
verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen en het bezwaren met beperkte rechten
daarvan; f. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder doch niet uitsluitend aan
dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap, zomede het ter leen
opnemen of doen opnemen van gelden; g. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het
bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder f.
bedoeld; h. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; i. het verrichten
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Groepsverhoudingen

Groepsverhoudingen, toelichting Mijnwater B.V. te Heerlen staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen.
Groepsverhoudingen, naam van het hoofd van de groep Mijnwater B.V.
Groepsverhoudingen, woonplaats van het hoofd van de groep Heerlen

Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen

Algemene grondslagen 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.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa, grondslag

Vaste activa, grondslag

Materiële vaste activa, grondslag

Materiële vaste activa, grondslag De waardering van materiële vaste activa vindt plaats tegen verkrijgings- of (interne) vervaardigingskosten,
onder aftrek van investeringssubsidies en het toerekenbare deel van de aansluitbijdragen, verminderd
met de over deze waarde berekende afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De
vervaardigingskosten omvatten de aanschaffings- en installatiekosten van de verworven en ingezette
activa en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de
vervaardigingsprijs worden voorts opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op
schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend. De afschrijving
vindt plaats volgens de lineaire methode. Bij de bepaling van de afschrijving wordt rekening gehouden met
de verwachte gebruiksduur van het actief. Beoordeling van de gebruiksduur en restwaarde vindt jaarlijks
plaats. Eventuele aanpassingen worden prospectief verwerkt. Op bedrijfsterreinen wordt niet afgeschreven.
Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen wanneer het wordt afgestoten of wanneer
er geen economische voordelen meer worden verwacht uit de verdere aanwending of verkoop van het actief.
Een eventuele bate dan wel eventueel verlies voortvloeiende uit het niet langer in de balans opnemen van het
actief wordt in het resultaat verwerkt. Bijdrage aansluitkosten: Bijdragen in de aansluitkosten die van nieuwe
afnemers worden ontvangen dienen ter dekking van de investeringskosten die met een nieuwe aansluiting zijn
gemoeid alsmede ter dekking van de kosten die gemoeid zijn met de configuratie en juridische uitwerking
van de leveringsovereenkomst. Het deel dat betrekking heeft op de investeringskosten wordt in mindering
gebracht op de vervaardigingskosten van het actief. Het deel dat betrekking heeft op de periodekosten van de
totstandingkoming van de leveringsovereenkomst wordt in het resultaat verantwoord in de periode waarin het
recht op deze aansluitbijdrage is ontstaan.

Financiële vaste activa, grondslag
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Financiële vaste activa, grondslag Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden
gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde volgens de waarderingsgrondslagen van Mijnwater BV.
Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekening houdend
met een voorziening voor waardeverminderingen. Bij eerste verwerking wordt de nettovermogenswaarde
vastgesteld op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van de verworven deelneming.
Een eventueel verschil tussen de verkrijgingsprijs en deze reële waarde wordt als positieve of negatieve
goodwill verwerkt. Positieve goodwill wordt in overeenstemming met BW2:389 lid 7 zichtbaar ten laste
van het eigen vermogen gebracht. Na eerste verwerking wordt de nettovermogenswaarde verhoogd of
verlaagd met het aandeel in het resultaat van Mijnwater BV in de deelneming en verminderd met ontvangen
dividenduitkeringen. Bij een negatieve vermogenswaarde worden verliezen op deelnemingen verwerkt tot het
bedrag van de netto-investering in de deelneming. In deze netto-investering zijn ook leningen begrepen die
eventueel aan deelnemingen zijn verstrekt, voor zover deze feitelijk deel uitmaken van de netto-investering.
Voor het aandeel in verdere verliezen wordt uitsluitend een voorziening opgenomen indien en voor zover
wordt ingestaan voor schulden van de deelneming of indien het stellige voornemen bestaat de deelneming tot
betaling van schulden in staat te stellen. De latente belastingvordering uit hoofde van het compensabel verlies
is gewaardeerd tegen het nominale belastingtarief van 20%.

Vlottende activa, grondslag

Vorderingen, grondslag

Vorderingen, grondslag De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs van kortlopende vorderingen
zijn veelal 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, grondslag

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

Grondslagen voor de waardering van passiva

Kortlopende schulden, grondslag

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar), grondslag De langlopende rentedragende verplichtingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde
en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve rentemethode. Hierbij worden
eventuele transactiekosten in mindering gebracht op het nominale bedrag en worden deze kosten vervolgens
geamortiseerd over de looptijd van de verplichting. De binnen een jaar vervallende aflossingsverplichtingen
op langlopende verplichtingen worden gepresenteerd onder de kortlopende verplichtingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemene grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het 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. De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de
omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten. De kostprijs van de omzet heeft voornamelijk betrekking
op de inzet van energie ten behoeve van de eigen opwekking en distributie van energie aan de afnemers.
De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgingsprijs respectievelijk de kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingen op de materiële
vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van
de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa
zijn begrepen onder de overige bedrijfsopbrengsten respectievelijk kosten. Bijdragen in de aanleg van
netten en aansluitingen worden, parallel aan de afschrijving van betreffende activa, geamortiseerd en in de
afschrijvingen opgenomen. Kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
Direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende en als zodanig geactiveerde kosten (voornamelijk
kosten van ingehuurd en eigen personeel) worden in mindering gebracht op de betreffende kostensoorten.
De rentebaten en -lasten worden op basis van tijdsevenredigheid toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben, onder toepassing van de effectieve rentemethode. Aan investeringsprojecten waarvan
de geschatte looptijd langer dan 12 maanden is, wordt bouwrente toegerekend. De bouwrente wordt
verantwoord onder de financiële baten.

Omzetverantwoording, grondslag

Omzetverantwoording, grondslag 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. De omzet heeft betrekking op
periodieke vergoedingen voor de aansluiting op het energienet alsmede op de geleverde energie.

Belastingen, grondslag
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Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, grondslag De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt berekend met inachtneming van fiscale
faciliteiten. Voor zover de aldus berekende belasting betrekking heeft op mutaties van waarderingsverschillen
tussen de commerciële en de fiscale winstbepaling, wordt het betreffende deel ten bate of ten laste van de
voorziening voor latente belastingen gebracht. De belasting over de buitengewone baten en lasten wordt
naar het thans geldende belastingtarief berekend en afzonderlijk ten laste of ten bate van de winst- en
verliesrekening gebracht. Voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte fiscale
verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk
is dat er toekomstige fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd
en verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. De waardering van belastinglatenties wordt verder
gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de vennootschap per balansdatum voorgenomen wijze van
realisatie of afwikkeling van de betreffende posten. De waardering geschiedt op nominale waarde tegen
het meest actuele (toekomstige) belastingtarief dat op balansdatum bekend is. Voor zover bovengenoemde
compensatie op middellange termijn onwaarschijnlijk is, wordt op deze vordering een voorziening
in mindering gebracht. Voor (horizontaal) verrekende verliezen van deelnemingen wordt een latente
belastingverplichting gevormd. Deze laatste verplichting is in beginsel een verplichting jegens de deelneming.

Toelichting op de balans

Financiële vaste activa, toelichting

Overzicht van deelnemingen

Deelnemingen

Rechtspersoon, naam Weller Energie BV (toekomstig: Heerlerheide Energie BV)
Rechtspersoon, woonplaats Heerlen
Rechtspersoon, aandeel in geplaatst kapitaal 1

Vorderingen, toelichting

Vorderingen, toelichting Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan één
jaar.

Eigen vermogen, toelichting

Eigen vermogen, verloopoverzicht

Aandelenkapitaal
Eind van de periode

Overige reserves

Eigen vermogen, posten

Eigen vermogen, Begin van de periode ,
2013-12-31

€5.005.001

Eigen vermogen, allocatie van het resultaat €44.290

Eigen vermogen, Eind van de periode ,
2014-12-31

€5.005.001 €44.290

Aandelenkapitaal, toelichting

Gewone aandelen, toelichting Geplaatst en volgestort zijn 5005001 gewone aandelen met een nominale waarde van € 1,- per aandeel.
Aandelenkapitaal, geplaatst kapitaal €5.005.001
Aandelenkapitaal, geplaatst kapitaal
2013-12-31

€5.005.001

Langlopende schulden, toelichting

Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar), toelichting De gemiddelde rentevoet langlopende schulden is 4,486%.
Langlopende schulden, looptijd

Langlopende schulden, looptijd

Schulden, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar €911.300
Schulden, looptijd langer dan een jaar en korter dan vijf jaar
2013-12-31

€0

Schulden, looptijd langer dan langer dan vijf jaar €4.237.806
Schulden, looptijd langer dan langer dan vijf jaar
2013-12-31

€1.318.654

Kortlopende schulden, toelichting
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Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar), toelichting Als zekerheid voor de langlopende schulden heeft de vennootschap een eerste pandrecht verstrekt op de
volgende activa: - vorderingen alsmede eventuele rechten uit een kredietverzekering, - vorderingen uit
hoofde van huidige en/of toekomstige leveringscontracten, - voorraden, - inventaris inclusief machinepark
en transportmiddelen, - rechten van intellectuele eigendom. Daarnaast zal de vennootschap op verzoek van
de kredietverschaffer hypothecaire zekerheid verlenen op eventueel nog te verkrijgen registergoederen en/of
beperkte rechten voor een totaalbedrag van € 10.000.000 verhoogd met renten en kosten tot maximaal €
15.000.000.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen, toelichting

Niet in de balans opgenomen verplichtingen, toelichting Door de vennootschap is een verplichting aangegaan voor de huur van kantoorruimte en parkeerplaatsen
voor het volgende boekjaar. Deze verplichting bedraagt circa € 6.000 en betreft de jaarlijkse verlenging van
de huurovereenkomst. Verder is een huurverplichting aangegaan tot en met 28 februari 2016 voor de huur
van een loods ten behoeve van de tijdelijke opslag van leidingwerk en materialen voor investeringsprojecten.
Deze verplichting bedraagt circa € 7.000 en betreft de jaarlijkse verlenging van de huurovereenkomst.

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, toelichting

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, werkzaam binnen
Nederland

1

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, werkzaam binnen
Nederland
2013-01-01 2013-12-31

0

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, werkzaam buiten
Nederland

0

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, werkzaam buiten
Nederland
2013-01-01 2013-12-31

0

Gemiddeld aantal werknemers over de periode 1
Gemiddeld aantal werknemers over de periode
2013-01-01 2013-12-31

0

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, per segment

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, per segment,
beschrijving van segment

Afdeling 1

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, werkzaam binnen
Nederland, per segment

1

Gemiddeld aantal werknemers over de periode, per segment 1
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Toelichting , Enkelvoudig
Toelichting

Toelichting op de balans

Eigen vermogen, toelichting

Eigen vermogen, verloopoverzicht

Commercieel
Aandelenkapitaal

Eind van de periode

Commercieel
Overige reserves

Eigen vermogen, posten

Eigen vermogen, Begin van de periode ,
2013-12-31

€5.005.001

Eigen vermogen, allocatie van het resultaat €44.290

Eigen vermogen, Eind van de periode ,
2014-12-31

€5.005.001 €44.290


