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JAARREKENING 
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming) 

31-12-2019  31-12-2018 
       € €          € € 

 
ACTIVA 
VASTE ACTIVA 
Materiële vaste activa (1) 
Zonnepanelen        108.421             - 
Inventaris            3.066             - 

111.487             - 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
Vorderingen (2) 
Debiteuren                 70              - 
Belastingen            4.880      3.968 

    4.950      3.968 
 
 
Liquide middelen (3)         50.114    12.655 
 
 
 
 
 
 
 

166.551    16.623 
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31-12-2019  31-12-2018 
       € €          € € 

PASSIVA 
Eigen vermogen (4) 
Kapitaal        115.375             - 
Overige reserves          -2.726             - 

112.649             - 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN (5) 
Schulden aan leveranciers en handelskredieten     17.384     10.573 
Overige schulden en overlopende passiva      36.518       6.050 

  53.902    16.623 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        166.551    16.623 
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 
 

2019  2018 
       € €        € € 

 
Baten 
Opbrengsten (6)        37.647   45.921 
 
Lasten 
Algemene kosten (7)       36.880   45.921 
Afschrijvingen (8)         3.493             - 
         40.373   45.921 
 
 
Saldo voor financiële baten en lasten     -2.726             - 
 
Financiële baten en lasten                 -            - 
 
Saldo voor belastingen       -2.726            - 
 
Belastingen                  -            - 
 
Saldo na belastingen        -2.726            - 
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
ALGEMEEN 
Activiteiten 
De activiteiten van Energie Coöperatie Wijdermeren U.A., statutair gevestigd te Kortenhoef, bestaan 
voornamelijk uit het stimuleren en realiseren van duurzame energie en van besparingen op 
energieverbruik. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 71045228. 
 
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 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 
Materiële vaste activa 
De 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. 
 
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. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 
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. 
 
Opbrengsten 
Onder opbrengsten 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.   
 
Lasten algemeen 
De 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 
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 afschrijvingen.  
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Financiële baten en lasten 
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 
renteopbrengsten en -kosten, alsmede valutakoersresultaten en andere gerelateerde kosten en 
opbrengsten. 
 
Belastingen 
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met 
fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten. 
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
 
ACTIVA 
 
VASTE ACTIVA 
1. Materiële vaste activa 

Zonnepanelen Inventaris  Totaal 
               €        €         € 
 
Boekwaarde per 1 januari 2019 
Aanschaffingswaarde                -            -             - 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen             -            -             - 
                 -            -             - 
 
Mutaties 
Investeringen       111.147  3.833   114.980 
Afschrijvingen          -2.726    -767      -3.493 

108.421  3.066  111.487 
 
Boekwaarde per 31 december 2019 
Aanschaffingswaarde      111.147  3.833   114.980 
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen     -2.726    -767      -3.493 
Boekwaarde per 31 december 2019    108.421  3.066   111.487 
 
Afschrijvingspercentages% 
Zonnepanelen 6,67% 
Inventaris 20% 
 
VLOTTENDE ACTIVA 
 

31-12-2019  31-12-2018 
       € €          € € 

 
2. Vorderingen 
Handelsdebiteuren 
 
Debiteuren                 70              - 
 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 
Omzetbelasting           4.880      3.968 
 
 
3. Liquide middelen 
Liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de vennootschap 
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PASSIVA 
4. Eigen vermogen 

31-12-2019  31-12-2018 
       € €          € € 

Kapitaal 
Geplaatst en volgestort zijn 355 x €325 participaties    115.375          - 
 
Overige reserves 
Stand per 1 januari                    -         - 
Resultaatbestemming boekjaar           -2.726         - 
Stand per 31 december           -2.726         - 
 
 
5. Kortlopende schulden 

     31-12-2019  31-12-2018 
            € €         € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 
Crediteuren         17.384   10.573 
 
Overlopende passiva 
Vooruitontvangen subsidie       30.000            - 
Vooruitontvangen lidmaatschap           360            - 
Reservering beheer PCR        2.235            - 
Reservering project PCR        3.923    4.123 
Nog te ontvangen facturen                -    1.927 

36.518     6.050 
 

  



5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2Oí9
2019

€€

Baten

2018
€€

35.400
10.000

488
33

J
45.921

6. Opbrengsten
Bijdrage gemeente
Subsidie provincie
Lidmaatschap
Om-nieuwe energie
Warmtescans
Donatie

7. Algemene kosten

Opstartkosten
Uitvoer en beheer
Werving en promotie
Voorbereiding en beheer
Acties kernen
Energiecoaches
Projecten

8. Afschrijvingen
Afsch ijvingen mateiële vaste activa
Zonnepanelen
Warmtecameras

OndeÉekening bestuur

Kortenhoef, 31 oktober 2020

J.M.G. Poorthuis

34.857

1.073
679
888
150

37.647

17.506
2.243
3.530
4.853
4.638
4.110

36.880

3.269
15.08s

310
7.707
9.000
4.500
6.050

45.921

2.726
767

3.493

ruffif
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