Financiële resultaten deelnemers collectieve zonnedaken van coöperatie ZonopdeKempen

Hoe hebben de zonnedaken in 2019 gepresteerd?
We kijken terug op een heel goed zonnejaar 2019. Door het goede zonnige weer is de productie van
de zonnestroom uitgekomen boven de verwachtingen. Op een enkele kleine, en snel te verhelpen,
storing na, hebben de zonnedaken probleemloos de stroom kunnen opwekken.
Dat heeft geleid tot de volgende stroomopbrengsten in de productiejaren 2019 (De Kraanvogel) resp.
2019/2010 (Stokkelen):
De Kraanvogel

69.039 kWh

(250 panelen, Wattpiek 280 Wp)

Stokkelen

71.779 kWh

(258 panelen, Wattpiek 285 Wp)

Het productiejaar van De Kraanvogel is gelijk aan het kalenderjaar 2019, dat van Stokkelen omvat het
jaar van 1 april 2019 t/m 30 maart 2020.
De verrekening van de energiebelasting via jullie energieleverancier
De coöperatie heeft, na afloop van het productiejaar, een opgave gedaan van de door jullie
opgewekte zonnestroom aan jullie energieleveranciers. In de meeste gevallen hebben jullie
inmiddels een afrekening van de leverancier gekregen en is het te verrekenen bedrag aan
energiebelasting terugbetaald. Als dat toch nog niet is gebeurd laat ons dat dan weten, dan kunnen
we misschien nog een zetje in de goede richting geven bij jullie energieleverancier.
De resultaten van Coöperatie Zon op de Kempen
Coöperatie Zon op de Kempen verkoopt de opgewekte zonnestroom aan energieleverancier
Greenchoice. Op deze opbrengst worden de operationele kosten van de gezamenlijke zonnedaken in
mindering gebracht en het resterende bedrag kan aan de leden worden uitgekeerd. Deze uitkering
kan gebeuren nadat de ALV van de coöperatie daarmee heeft ingestemd.
Binnen de coöperatie wordt per zonnedak een financiële administratie gevoerd.
Hieronder geven we de voorgestelde winstuitkering over 2019 van beide zonnedaken. Hierbij even
een paar kanttekeningen:
•
•

•

De voorgestelde winstuitkering van de Kraanvogel over 2019 is inclusief een restant uit 2018
omdat toen niet alle winst werd uitgekeerd.
De coöperatie kent een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Dat wijkt voor Stokkelen dus af
van het productiejaar dat loopt van april 2019 t/m maart 2020. Een deel van de
stroomopbrengst (ca. € 700) wordt daarom niet aan 2019 toegerekend maar zal in 2020 in de
exploitatie worden opgenomen.
Het jaar 2019 was het opstartjaar voor Stokkelen. Een opstartjaar kent éénmalige kosten (ca.
€ 900 voor Stokkelen in 2019) die het resultaat drukken. Dit hebben we in 2018 ook bij het
opstartjaar van de Kraanvogel gezien.

1

Voorgestelde winstuitkeringen 2019:
De Kraanvogel

Per paneeldeel, In Euro’s

Stokkelen

De winst over 2019
Resterende winst uit te keren uit 2018
(zie hieronder)
Totaal uit te keren winst

11.39

6.95

1.73
13.12

6.95

De winst per paneeldeel over 2018 was
Waarvan uitgekeerd in 2019
Resteert uit te keren over 2018

6.86
5.13
1.73

-

Terugbetaling van een deel van de inleg.
Bij aanvang van jullie deelname hebben jullie paneeldelen gekocht voor € 300 per stuk. Van de totale
inleg heeft de coöperatie de zonne-installaties gekocht en geïnstalleerd. Tijdens de ALV in april 2019
hebben we al aangegeven dat de kosten van de installatie op de Kraanvogel iets lager uitvielen dan
oorspronkelijk gebudgetteerd was. Er is toen besloten een bedrag van € 5.000 (€ 20 per paneeldeel)
terug te betalen aan de leden. Een surplus zien we ook na verwerking van de kosten van de installatie
van Stokkelen.
Ook nadat we rekening houden met een beperkt bedrag dat benodigd is als werkkapitaal en buffer
houden we geld over van het oorspronkelijke door jullie ingelegde bedrag. Omdat dit geld niet nodig
is binnen de coöperatie stellen we voor dit aan jullie terug te betalen.
We kunnen dit als volgt berekenen:
De Kraanvogel

In Euro’s

Stokkelen

Inleg deelnemers

75.000

77.400

Zonne-installatie
Werkkaptaal en buffer
Surplus

64.678
3.000
7.322
75.000

63.932
3.000
10.468
77.400

Zoals al aangegeven is voor De Kraanvogel in de ALV van 2019 al besloten een deel van dit surplus
terug te betalen. Nu we definitief zicht hebben op de hoogte van het surplus kan het restant van het
surplus ook worden terugbetaald.
In het overzicht hieronder recapituleren we de terugbetaling van het surplus:
In Euro’s

De Kraanvogel
Stokkelen

Berekend
surplus

Terugbetaald
in 2019

Terugbetaald
bij inkoop 16
paneeldelen
van een lid

Nog terug
te betalen

Nog te
betalen per
paneeldeel

7.322

5.000

-160

2.162

9.24

10.468

-

-

10.468

40.57
2

