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Resultatenrekening ECL totaal
• In de administratie van ECL worden 3 projecten onderscheiden:
• Project algemeen (algemene posten van de coöperatie zoals
contributie en vergaderkosten)
• Project Zonneakker Leur (specifiek toerekenbare opbrengsten en
kosten)
• Project Zonnedak ‘t Mozaïek (specifiek toerekenbare opbrengsten en
kosten)

• Rendement per zonnestroomdeel 2016 Zonneakker Leur is
EUR 31,32 (prognose EUR 26,39)
• Rendement per zonnestroomdeel 2016 Zonnedak ‘t Mozaïek is
EUR 18,75 (prognose 17,34) – periode is 6 maanden
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Resultatenrekening Zonneakker Leur
• Rendement per zonnestroomdeel 2016 Zonneakker Leur is
EUR 31,32 (prognose EUR 26,39)
• Productie > gepland
• SDE-subsidie

• In resultatenrekening is rekening gehouden met dotatie groot
onderhoud ten bedrage van EUR 500 (risico vervanging
omvormer). Dit komt in de balans tot uiting in de vorm van een
‘Voorziening groot onderhoud’

4

Resultatenrekening Zonnedak ‘t Mozaïek
• Rendement per zonnestroomdeel 2016 Zonnedak ‘t Mozaïek is
EUR 18,75 (prognose EUR 17,34)
• Ingebruikname (afschrijving) vanaf 1 juli 2016
• Opbrengsten betreffen verhuur installatie
(EUR 2.000 / 6 maanden) en SDE+-subsidie
• In 2016 wordt KIA berekend (aftrekpost voor fiscalewinstberekening en deze wordt toegerekend aan project
‘t Mozaïek)
• In resultatenrekening is rekening gehouden met dotatie groot
onderhoud ten bedrage van EUR 1.275
(KIA = Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek)
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Resultatenrekening Algemeen
• Contributie EUR 2.073 is niet volledig uitgegeven
• Verschil tussen contributie opbrengst en algemene kosten is op
de balans geplaatst (EUR 866)
• Kosten ECL algemeen betroffen (EUR 1.207):
•
•
•
•
•
•

Reis- en verblijfkosten, congres en relaties (EUR 409)
Controle vpb aangifte (EUR 125)
Advieskosten (EUR 289)
Internetkosten (EUR 119)
Bankkosten (EUR 156)
Overige kosten (110)
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50.543
69.512

Resultatenrekening ECL totaal - saldibalans
• De materiële vaste activa betreffen de boekwaarde van de beide zonneinstallaties:
• Zonneakker Leur EUR 50.543
• Zonnedak ‘t Mozaïek EUR 69.512
• Vorderingen en overlopende activa betreffen voornamelijk:
• Te ontvangen huur installatie ‘t Mozaïek – EUR 2.000
• Te ontvangen SDE-subsidie beide projecten – EUR 1.586
• Het kapitaal betreft de inleg door de deelnemers voor beide projecten minus
de uitkering aan de leden van het afschrijvingsdeel van beide projecten
• De winst (per project) is direct uitgekeerd aan de deelnemers (per project)
• Voorziening groot onderhoud betreft:
• Voorziening voor Zonneakker Leur - EUR 500
• Voorziening voor Zonnedak ‘t Mozaïek - EUR 1.275
• Uit te keren aan deelnemers:
• Zonneakker Leur - EUR 6.264 / 200 = 31,32 per deel
• Zonnedak ‘t Mozaïek - EUR 4.688 / 250 = 18,75 per deel
• Overige schulden en overlopende passiva
• Af te dragen energiebelasting – EUR 3.055
• Nog uit te geven contributie – EUR 866
• Overige
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Begroting ECL algemeen 2017
Toelichting:
• Op contributie wordt 10% korting gegeven bij automatische
incasso
• Reis- en verblijfkosten betreffen deelname congressen/lezingen
en jaarlijkse borrel bestuur
• Administratiekosten betreffen o.a. financiële adviezen
• Bankkosten betreffen kosten Rabobankrekening
• Internetabonnement betreft internetaansluiting De Hagert voor
energiemonitoring
• Overige kosten betreffen onder andere bestuursvergaderingen bij
De Hagert
• Educatie betreffen kosten voor rondleidingen in schoolklassen
langs de energieprojecten van De Hagert
• Verwerving nieuwe projecten betreffen de voorbereidingskosten
voor het opzetten van nieuwe projecten
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