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Aan het bestuur en leden van

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A.  

Koninginneweg 98  

1241CX Kortenhoef

Kenmerk Behandeld door Datum

1761 EvB 8 juli 2021

Geachte dames en heren,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw coöperatie.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw coöperatie, waarin begrepen de balans met

tellingen van € 190.538 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat na belastingen van

€ 24.601, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te

Kortenhoef bestaande uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de

toelichting samengesteld.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit

kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren,

vergelijken, partieel controleren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze

werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in volledige zekerheid omtrent de

getrouwheid van de jaarrekening.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de

grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende

Burgerlijk Wetboek (BW). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ALGEMEEN

3.1 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

1 mevrouw J.M.G. Poorthuis (voorzitter);

2 de heer P.J.C. Knijff (penningmeester);

3 mevrouw C.G. van der Bijl (secretaris).

De bestuurders zijn louter gezamenlijk bevoegd.

3.2 Oprichting coöperatie

Bij notariële akte d.d. 1 maart 2018 verleden voor notaris Van Hengstum & Stolp te Hilversum is opgericht de

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum /

respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. 

3.3 Bestemming van de winst 2020

Het batig saldo over 2020 bedraagt € 24.601 tegenover een nadelig saldo over 2019 van € 2.726.

De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4. De voorgestelde resultaatbestemming is

opgenomen onder de overige toelichting van het financieel verslag.

3.4 Verwerking van het verlies 2019

Het verlies ad € 2.726 is in mindering gebracht op de overige reserves.

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat na belastingen over 2020 bedraagt  € 24.601 tegenover negatief € 2.726 over 2019. De resultaten

over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie

2020

€

Begroting

2020

€

Realisatie

2019

€

Verschil 2020

€

Baten

Netto-omzet 17.393 - 1.567 15.826

Baten van particulieren 1.874 - 1.223 651

Subsidiebaten 80.325 - 34.857 45.468

Baten uit beleggingen 8 - - 8

Som van de geworven baten 99.600 - 37.647 61.953

Baten van (gezamelijke) acties met derden 

(prijsvraag) 3.000 - - 3.000

Bruto-omzetresultaat 102.600 - 37.647 64.953

Lasten

Besteed aan de doelstellingen 30.611 - 5.405 25.206

Werving baten

Kostprijs van de omzet 11.380 - 7.698 3.682

Lasten van (gezamelijke) acties met derden 

(prijsvraag) 3.000 - - 3.000

Lasten beleggingen 312 - 283 29

14.692 - 7.981 6.711

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten 21.000 - 12.668 8.332

Kantoorlasten 1.629 - 2.805 -1.176

Verkooplasten 423 - 5.064 -4.641

Algemene lasten 9.644 - 6.450 3.194

Som der lasten 32.696 - 26.987 5.709

Saldo na belastingen 24.601 - -2.726 27.327

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 147.325 112.649

Langlopende schulden 9.222 -

156.547 112.649

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 129.838 111.487

Financiële vaste activa 10.000 -

139.838 111.487

Werkkapitaal 16.709 1.162

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 14.394 4.950

Liquide middelen 36.306 50.114

50.700 55.064

Af: kortlopende schulden 33.991 53.902

Werkkapitaal 16.709 1.162

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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6 FISCALE POSITIE

6.1 Berekening belastbaar bedrag 2020

De coöperatie is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het belastbaar bedrag voor de

vennootschapsbelasting over 2020 is als volgt berekend:

2020

€€

Resultaat voor belastingen 24.601

Fiscale verschillen:

Investeringsaftrek (28% van € 27.483,-) -7.696

Fiscaal resultaat 2020 16.905

Compensabele verliezen -16.905

Belastbaar bedrag 2020 -

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

6.2 Te verrekenen verliezen

Per 31 december 2020 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 1.205.

De verliezen kunnen binnen een termijn van 6  jaar worden verrekend met toekomstige winsten. Verliezen uit

het jaar 2020 kunnen over een periode van 6 jaar worden verrekend.

Als gevolg van onzekerheden over de mogelijkheden van het realiseren van toekomstige fiscale winsten, zijn

de nog te verrekenen verliezen niet tot waardering gebracht.

6.2.1 Compensabele verliezen

Compensabele

aanspraak per

1 januari 2020

€

Compensatie

in 2020

€

Compensabele

aanspraak per

31 december

2020

€

Verekenbaar

t/m

2019 18.110 -16.905 1.205 2025

De aangifte vennootschapsbelasting 2019 is gecorrigeerd, aangezien er in een eerdere versie geen gebruik is

gemaakt van de investeringsaftrek ad € 15.384,-.

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Administratiekantoor A. Siewertsen B.V.

drs. E.J.A.F. van Buul 

partner 

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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FINANCIEEL VERSLAG



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de coöperatie.

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Kasstroomoverzicht 2020
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Overige toelichtingen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorstel resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1) 129.838 111.487

Financiële vaste activa  (2) 10.000 -

 139.838 111.487

Vlottende activa

Vorderingen  (3) 14.394 4.950

Liquide middelen  (4) 36.306 50.114

 50.700 55.064

 190.538 166.551

PASSIVA

Eigen vermogen  (5) 147.325 112.649

Langlopende schulden  (6) 9.222 -

Kortlopende schulden  (7)

Aflossingsverplichtingen langlopende

schulden 409 -

Crediteuren - 17.384

Omzetbelasting 2.074 -

Overlopende passiva 31.508 36.518

33.991 53.902

 190.538 166.551

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie

2020

€

Realisatie

2019

€

Baten

Netto-omzet  (8) 17.393 1.567

Baten van particulieren  (9) 1.874 1.223

Subsidiebaten  (10) 80.325 34.857

Baten uit beleggingen  (11) 8 -

Baten van (gezamelijke) acties met derden (prijsvraag)  (12) 3.000 -

Som der baten 102.600 37.647

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (13) 30.611 5.405

Kostprijs omzet

Kostprijs van de omzet  (14) 11.380 7.698

Lasten van (gezamelijke) acties met derden (prijsvraag)  (15) 3.000 -

Lasten beleggingen  (16) 312 283

14.692 7.981

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (17) 21.000 12.668

Kantoorlasten  (19) 1.629 2.805

Verkooplasten  (20) 423 5.064

Algemene lasten  (21) 9.644 6.450

32.696 26.987

Saldo na belastingen 24.601 -2.726

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves 15.000 -

Overige reserves 9.601 -2.726

24.601 -2.726

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 24.601 -2.726

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 9.132 3.493

Veranderingen in het werkkapitaal:

Mutatie vorderingen -9.444 -4.950

Mutatie kortlopende schulden (exclusief

kortlopend deel van de langlopende schulden) -20.320 53.902

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.969 49.719

Kasstroom uit operationele activiteiten 3.969 49.719

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -27.483 -114.980

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Toename overige vorderingen -10.000 -

Mutatie kapitaal 10.075 115.375

Opgenomen obligatie- en onderhandse leningen 10.000 -

Aflossing obligatie- en onderhandse leningen -369 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 9.706 115.375

-13.808 50.114

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 50.114 -

Mutatie liquide middelen -13.808 50.114

Geldmiddelen per 31 december 36.306 50.114

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. bestaan voornamelijk uit het stimuleren en

realiseren van duurzame energie en van bespraingen op energieverbruik.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. is feitelijk en statutair gevestigd op Koninginneweg 98  te Kortenhoef

en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 71045228.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. 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 DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, waarbij voor zover van

toepassing Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

wordt gevolgd.

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.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar

waarin ze voorzienbaar zijn.

Vergelijking met voorgaand jaar

Vanwege de aangepaste indeling van de jaarrekening 2020, zijn eveneens de vergelijkende cijfers qua

indeling aangepast, waarbij echter het resultaat en eigen vermogen ongewijzigd is gebleven.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd

met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele

restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of

vervaardigingslasten.

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.

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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Financiële vaste activa

Overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige

vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze

vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio,

wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel

van de effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de

effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering

gebracht op de winst-en-verliesrekening.

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. 

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.

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 de bedragen waartegen de schuld moet worden

afgelost.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

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.

Netto-omzet

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.

Kostprijs van de omzet

Onder de kostprijs van de omzet wordt verstaan de directe aan de geleverde goederen en diensten toe te

rekenen lasten. Hieronder is voorts begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de

voorraden.

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan

de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft

voorgedaan. 

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan

dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van

gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige

afschrijvingen aangepast.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal

vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Zonnestroom-

installatie 

"Scouting

Klaas

Toxopeus"

€

Zonnestroom-

installatie "De

Fuik"

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020

Aanschaffingswaarde 10.003 101.144 3.833 114.980

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen - -2.726 -767 -3.493

10.003 98.418 3.066 111.487

Mutaties 

Investeringen 24.171 - 3.312 27.483

Afschrijvingen -1.550 -6.744 -838 -9.132

22.621 -6.744 2.474 18.351

Boekwaarde per 31 december 2020

Aanschaffingswaarde 34.174 101.144 7.145 142.463

Cumulatieve afschrijvingen en

waardeverminderingen -1.550 -9.470 -1.605 -12.625

Boekwaarde per 31 december 2020 32.624 91.674 5.540 129.838

Afschrijvingspercentages

%

Zonnestroominstallatie "Scouting Klaas

Toxopeus"  6,67

Zonnestroominstallatie "De Fuik"  6,67

Inventaris  20,00

Inzake zonnestroominstallatie "De Fuik" wordt er sedert 1 augustus 2019 afgeschreven. Voor de

zonnestroominstallatie "Scouting Klaas Toxopeus" is op 1 april 2020 aangevangen met afschrijven. Voor

beide locaties is er een opstalrecht notarieel geregeld.

Energie Coöperatie Wijdemeren U.A. te Kortenhoef
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2. Financiële vaste activa

Overige vorderingen

2020

€

2019

€

Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A.

Stand per 1 januari - -

Inleggeld om | nieuweenergie 10.000 -

Stand per 31 december 10.000 -

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

3. Vorderingen

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen - 4.880

Van participanten opgevraagde stortingen 9.425 -

Overige vorderingen en overlopende activa 4.969 70

14.394 4.950

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

Omzetbelasting dit jaar - 4.880

Van participanten opgevraagde stortingen

opgevraagde stortingen inzake zonnestroominstallatie "Scouting Klaas

Toxopeus" 9.425 -

Overige vorderingen

Te vorderen voorschot Energiebespaarshop (vouchers) 4.375 -
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31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Overlopende activa

Nog te ontvangen om | nieuweenergie "Klaas Toxopeus" 161 -

Nog te ontvangen om | nieuweenergie "De Fuik" 356 -

Nog te ontvangen om | nieuweenergie marge 77 70

594 70

4. Liquide middelen

Triodos Bank, Internet Zaken Rekening .900 36.298 44.853

Triodos Bank, Internet Rendement Rekening .900 8 -

Triodos Bank, Internet Zaken Rekening .884 - 5.261

36.306 50.114

PASSIVA

5. Reserves en fondsen

Participaties 125.450 115.375

Bestemmingsreserves 15.000 -

Overige reserves 6.875 -2.726

147.325 112.649

Participaties

Geplaatst en volgestort zijn 386 participaties van elk nominaal € 325,00 125.450 115.375

In totaal zijn er inzake zonnestroominstallatie "De Fuik" 312 participaties beschikbaar en inzake

zonnestroominstallatie "Scouting Klaas Toxopeus" 120 participaties. In 2020 zijn er 31 participaties 

"Scouting Klaas Toxopeus" geplaatst.  Per 31 december 2020 waren er nog 46 participaties "Scouting Klaas

Toxopeus" niet geplaatst.
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Bestemmingsreserves

2020

€

2019

€

Bestemmingsreserve nieuwe projecten

Stand per 1 januari - -

Resultaatbestemming 15.000 -

Stand per 31 december 15.000 -

Deze bestemmingsreserve nieuwe projecten is door het bestuur gevormd om nieuwe

energiebesparingsinitiatieven te initiëren vooruitlopend op aan te vragen financiering er van. 

Overige reserves

Stand per 1 januari -2.726 -

Resultaatbestemming boekjaar 9.601 -2.726

Stand per 31 december 6.875 -2.726

6. Langlopende schulden

Andere obligatieleningen en onderhandse leningen

Schuld Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A.

Stand per 1 januari - -

Nog te storten inleggeld om | nieuweenergie 10.000 -

Inhouding op margevergoeding -369 -

Stand per 31 december 9.631 -

Aflossingsverplichting komend boekjaar -409 -

Langlopend deel per 31 december 9.222 -

Het nog te storten inleggeld wordt gestort door een maandelijkse inhouding op de ontvangen

margevergoeding. 
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7. Kortlopende schulden

31-12-2020 

€

31-12-2019

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Andere onderhandse leningen 409 -

Crediteuren

Crediteuren - 17.384

Omzetbelasting

Omzetbelasting boekjaar 1.189 -

Omzetbelasting vorig boekjaar 885 -

2.074 -

Overlopende passiva

Kosten jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting 2.500 -

Administratiekosten 90 -

Rente- en bankkosten 45 -

Vooruitontvangen subsidie provincie straatgesprekken 3.345 10.000

Vooruitontvangen lidmaatschappen - 360

Ontvangsten om | nieuweenergie "De Fuik" - 2.235

Reservering project haalbaarheid opwekking 2020 resp. 2019 3.923 3.923

Vooruitontvangen subsidie provincie project opwekking parkeerplaatsen

2021 resp. haalbaarheid opwekking 2020 10.000 10.000

Vooruitontvangen subsidie provincie project straatgesprekken 2021 resp.

2020 10.000 10.000

Terug te betalen contributies 84 -

Terug te betalen warmtescans 21 -

Nog uit te betalen 2e prijs prijsvraag 1.500 -

31.508 36.518
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Investeringsregelingen

Bij desinvestering van activa waarvoor investeringsaftrek is genoten, bestaat een verplichte

desinvesteringsbijtelling gedurende, in het algemeen, vijf jaar vanaf het moment van investering in de activa.
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie

2020

€

Realisatie

2019

€

8. Netto-omzet

Omzet om | nieuweenergie PCR "De Fuik" BTW hoog (*) 7.396 -

Omzet om | nieuweenergie PCR "Scouting Klaas Toxopeus" BTW hoog 1.613 -

Omzet om | nieuweenergie Marge BTW hoog 1.186 679

Omzet gemeente Wijdemeren BTW hoog (Grote dakenplan) 5.000 -

Omzet Warmtescans BTW hoog (*) 2.198 888

17.393 1.567

(*) in de cijfers 2020 zitten eveneens de opbrengsten uit 2019 begrepen, welke toen niet als omzet zijn

verantwoord.

9. Baten van particulieren

Donaties en giften (vrijgesteld btw) - 150

Contributies (vrijgesteld btw) 1.874 1.073

1.874 1.223

10. Subsidiebaten

Provincie Noord-Holland inzake haalbaarheid opwekking (vrijgesteld btw) 10.000 -

Provincie Noord-Holland inzake straatgesprekken (vrijgesteld btw) 10.000 -

Jaarbijdrage Gemeente (voorschot / BTW hoog) 34.825 34.857

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) subsidie (voorschot / BTW hoog) 20.000 -

Gemeente inzake onderzoek collectieve inkoop (BTW hoog 2019) 2.500 -

Gemeente inzake duurzame week (BTW hoog 2019) 3.000 -

80.325 34.857

De RRE liep nog door in de eerste helft van 2021 a.g.v. vertraging vanwege de Coronacrisis. Dit is eveneens

het geval voor de straatgesprekken en het project haalbaarheid opwekking.

11. Baten uit beleggingen

Rentebaten 8 -

Na aftrek van de kosten van beleggingen bedraagt het nettoresultaat van beleggingen € -304 (2019 € -283).

12. Baten van (gezamelijke) acties met derden (prijsvraag)

Organisatievergoeding Gemeente prijsvraag Duurzame Dorpen (BTW hoog) 3.000 -

Prijzengeld prijsvraag Duurzame Dorpen beschikbaar gesteld door Gemeente 5.000 -

Uitgekeerd prijzengeld prijsvraag Duurzame Dorpen -5.000 -

3.000 -
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13. Besteed aan de doelstellingen

Realisatie

2020

€

Realisatie

2019

€

Lasten Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Energiecoaches 4.532 4.638

Afschrijving warmtecamera's 838 767

Led's, apparaatjes, gadgets 6.483 -

Drukwerk 3.208 -

Ontwerpkosten 150 -

15.211 5.405

Lasten straatprojecten

Uitbestede werkzaamheden 7.500 -

Lasten (haalbaarheid) opwekkingsproject

Uitbestede werkzaamheden 4.200 -

Lasten grote-dakenplan

Uitbestede werkzaamheden 3.700 -

 

Kostprijs omzet

14. Kostprijs van de omzet

Uitgekeerd aan participanten De Fuik 1.187 -

Verzekering De Fuik 643 818

Internet De Fuik 84 44

Administratie afrekening De Fuik 773 -

Uitbestede werkzaamheden - 4.110

Afschrijvingen De Fuik 6.744 2.726

Verzekering Klaas Toxopeus 399 -

Afschrijvingen Klaas Toxopeus 1.550 -

11.380 7.698

Voor Scouting Klaas Toxopeus kan er meegelift worden op hun reeds aanwezige internet.

15. Lasten van (gezamelijke) acties met derden (prijsvraag)

Uitbestede werkzaamheden 3.000 -

16. Lasten beleggingen

Bankkosten/-lasten 312 283
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17. Personeelslasten

Realisatie

2020

€

Realisatie

2019

€

Uitbestede werkzaamheden

Coördinatie algemeen 8.000 10.000

Uitvoering dorpskernen 13.000 -

Werving participanten - 2.668

21.000 12.668

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders

Er zijn uit hoofde van de bestuursrol geen bezoldigingen betaald aan (voormalig) bestuurders.

Personeelsleden

Bij de coöperatie waren in 2020 geen werknemers in loondienst.

18. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Zonnestroominstallatie "Scouting Klaas Toxopeus" 1.550 -

Zonnestroominstallatie "De Fuik" 6.744 2.726

Inventaris 838 767

9.132 3.493

Doorbelaste afschrijvingen -9.132 -3.493

- -

Overige bedrijfslasten

19. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 562 -

Drukwerk - 2.243

Automatiseringslasten 567 261

Contributies en abonnementen 500 301

1.629 2.805

20. Verkooplasten

Acties kernen 423 4.853

Congres en beurs - 211

423 5.064
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Realisatie

2020

€

Realisatie

2019

€

21. Algemene lasten

Kosten jaarrekening en aangifte vennootschapsbelasting 2.500 -

Administratielasten 4.065 6.450

Niet aftrekbare BTW (pre)prorata-regeling 2.457 -

Overige algemene lasten 622 -

9.644 6.450
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7 O\TERIGE TOELICHTING

Bestemming van de winst 2020

De directie stelt voor om het batig saldo over 2020 ade 24.601,- als volgt te verdelen:

- betemmingsreserve nieuwe projecten: € 15.000;
- overige reserves: € 9.601.

Vooruitlopend op de vaststelling door de ledenvergadering is dit voorstel reeds in de jaanekening verwerkt.

Ondertekening bestuur voor akkoord

-28 -

Korterhoef, 8 juli 2021

C.G. van der Bijl (secretaris)
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1 OVERZICHT VASTE ACTIVA

Omschrijving Jaar

Aan-

schaffings-

waarde per

1-1-2020

€

Cu-mulatieve

afschrijving

per 1-1-2020

€

Boekwaarde

per 1-1-2020

€

Investering

2020

€

Afschrijving

2020

€

Aan-

schaffings-

waarde per

31-12-2020

€

Cu-mulatieve

afschrijving

per

31-12-2020

€

Boekwaarde

per

31-12-2020

€

Per-

centage

%

locatie Scouting Klaas Toxopeus

Zonnestroominstallatie Klaas Toxopeus 2020 - - - 24.171 1.048 24.171 1.048 23.123 6,66

Initiële investering zonnestroominstallatie 2019 10.003 - 10.003 - 502 10.003 502 9.501 6,66

10.003 - 10.003 24.171 1.550 34.174 1.550 32.624

locatie De Fuik

Zonnestroominstallatie De Fuik 2019 101.144 2.726 98.418 - 6.744 101.144 9.470 91.674 6,66

inventaris

Warmtecamera's 2019 3.833 767 3.066 1 768 3.834 1.535 2.299 20,00

3 warmtecamera's 2020 - - - 3.312 71 3.312 71 3.241 20,00

3.833 767 3.066 3.313 839 7.146 1.606 5.540

TOTAAL (IM)MATERIELE VAST ACTIVA 114.980 3.493 111.487 27.484 9.133 142.464 12.626 129.838
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2 GEGEVENS OMZET EN OMZETBELASTING

Door u verrichte binnenlandse leveringen/diensten

Bedrag waarover

omzetbelasting wordt

berekend

€ €

Omzetbelasting

€ €

Door u verrichte binnenlandse

leveringen/diensten

Omzet belast met hoog tarief 15.861  3.331

Omzet belast met 0% of niet bij u belast 56.699  -

72.560 3.331

Voorbelasting 15.688 

-12.357

Afdrachten

Eerste kwartaal -6.761

Tweede kwartaal -6.651

Derde kwartaal -134

-13.546

Totaal te betalen 1.189

De BTW op kosten is louter geheel aftrekbaar voor kosten welke samenhangen met de BTW-belaste

prestaties. De btw op overige kosten is aftrekbaar voor dat deel van de BTW-belaste omzet ten opzichte van

de overige baten/inkomsten welke geen omzet voor de BTW vormen ((Pre)pro-rata regeling 21,32%). In 2021

is met betrekking tot het 4e kwartaal 2020 nog een terug te vorderen bedrag van € 4.947,- aangegeven.

Derhalve moet middels een jaarsuppletie omzetbelasting 2020 nog € 6.136,- worden aangegeven en

afgedragen.
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