Jaarcijfers 2018 en
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Lokaal investeren, duurzaam renderen
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Resultatenrekening ECL totaal
• In de administratie van ECL worden projecten onderscheiden:
• Project algemeen (algemene posten van de coöperatie zoals contributie en
vergaderkosten)
• Project Zonneakker Leur
• Project Zonnedak ‘t Mozaïek
• Project Zonnedak Arcus

• Rendement per zonnestroomdeel 2018Zonneakker Leur is
EUR 36,03 (prognose EUR 29,08)
• Rendement per zonnestroomdeel 2018 Zonnedak ‘t Mozaïek is
EUR 40,63 (prognose EUR 33,20)
• Rendement per zonnestroomdeel 2018 Zonnedak Arcus is
EUR 38,61 over 10 maanden (prognose EUR 35,36 over 12
maanden)
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Resultatenrekening Zonneakker Leur
• Rendement per zonnestroomdeel 2018 Zonneakker Leur is
EUR 36,03 (prognose EUR 29,08)
• Opbrengsten betreffen verhuur installatie ad EUR 2.789 en de
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’
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Resultatenrekening Zonnedak Mozaïek
• Rendement per zonnestroomdeel 2018 Zonnedak ‘t Mozaïek is
EUR 40,63 (prognose EUR 33,20)
• Opbrengsten betreffen verhuur installatie ad EUR 4.000 en de
SDE-subsidie
• In de resultatenrekening is rekening gehouden met dotatie groot
onderhoud ten bedrage van EUR 1.550
• De kosten voor periodiek onderhoud betreffen het
onderhoudscontract
• In de administratie onvoorzien zijn accountantskosten
opgenomen voor de verantwoording van de investeringssubsidie
(worden verspreid over 2017, 2018 en 2019 als kosten genomen
in het project)
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Resultatenrekening Zonnedak Arcus
• Ingebruikname 1 maart 2018 - KIA
• Rendement per zonnestroomdeel 2018 Zonnedak Arcus is EUR
38,61 (prognose EUR 35,36)
• De realisatie heeft betrekking op 10 maanden, de prognose op
het volledige jaar, 12 maanden
• Opbrengsten betreffen verhuur installatie ad EUR 11.405 en de
SDE-subsidie
• Geen onderhoudsvoorziening in project Arcus, risico (bijv. evt.
stuk gaan omvormer) is voor rekening verkoper installatie
• In de administratie onvoorzien zijn accountantskosten
opgenomen voor de verantwoording in het kader van de MSK
toets (verwachte kosten ad EUR 2.000 volledig genomen in 2018)
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Resultatenrekening Algemeen
• Contributie EUR 2.897 is niet volledig uitgegeven
• Verschil tussen contributie opbrengst en algemene kosten is op
de balans geplaatst (EUR 2)
• Kosten ECL algemeen betroffen (EUR 2.895)

• In 2018 gift verstrekt t.b.v. goed doel

7

Fiscale winstberekening

• Te betalen vpb ECL totaal bedraagt EUR 260

• Deze wordt berekend over winst van ECL totaal
• Extracomptabel wordt te betalen vpb per project
bijgehouden (KIA wordt toegerekend per project en is
bepalend voor vpb last per project)
• Het verschil tussen de vpb, die bij Arcus verrekend is (€
2.452) en de vpb, die over 2018 betaald wordt (€ 260,-)
wordt gereserveerd voor toekomstige vpb-verrekening
bij Leur en ‘t Mozaïek
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Resultatenrekening ECL totaal - saldibalans
1. De materiële vaste activa betreffen de boekwaarde van de zonneinstallaties (in 2018 Arcus in gebruik genomen)
2. Vorderingen en overlopende activa betreffen voornamelijk:
• Te ontvangen huur en SDE subsidie

3. Liquide middelen betreft de bankstand (v.j. was deze hoog i.v.m.
ontvangen gelden t.b.v. investering Arcus)
4. Het kapitaal betreft de inleg door de deelnemers voor de projecten
minus de uitkering aan de leden van het winst- en afschrijvingsdeel van
de projecten
6. De winst (per project) is uitgekeerd aan de deelnemers (per project)

7. Voorziening groot onderhoud betreft:
• Voorziening voor Zonneakker Leur - EUR 1.500
• Voorziening voor Zonnedak ‘t Mozaïek - EUR 4.375
8. Crediteuren betreffen de verplichtingen aan leveranciers
9. Uit te keren aan deelnemers:
• Zonneakker Leur - EUR 7.206 / 200 = 36,03 per deel
• Zonnedak ‘t Mozaïek - EUR 10.158 / 250 = 40,63 per deel
• Zonnedak Arcus – EUR 28.957 / 750 = 38,61 per deel
10. Overige schulden en overlopende passiva
• Af te dragen energiebelasting, BTW verrekening, nog uit te geven
contributie, etc.
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Begroting ECL algemeen 2019
Toelichting:
• Op contributie wordt 10% korting gegeven bij automatische
incasso. Aantal leden reeds ca. 125.
• Reis- en verblijfkosten betreffen deelname congressen/lezingen
en jaarlijks etentje bestuur
• Controle VPB houden verband met de aangifte winstbelasting
voor geheel ECL

• Bankkosten betreffen kosten Rabobankrekening
• 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
• Abonnement Econobis betreft een software applicatie t.b.v.
algeheel beheer van energiecoöperaties.
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Bijlage
Toelichting:
• Verliesverrekening per project
• De KIA wordt toe berekend per project
• Per project wordt derhalve een fiscale winstberekening gemaakt
• Per project wordt ook een

Zowel de verliesverrekening per project als ook de te betalen vpb per
project worden extracomptabel bijgehouden en zijn opgenomen in
deze bijlage.
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