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BESTUURSVERSLAG 

Gang van zaken in 2021 

De coöperatie kan terugzien op een goed 2021. De zon scheen iets minder dan in de jaren hiervoor, 

maar desondanks zijn de financiële resultaten goed. Daarnaast kon op het einde van het jaar een nieuw 

zonnedak aan ons bestand worden toegevoegd. 

 

Dit vierde project werd gerealiseerd op het dak van een van de gebouwen van Schepens Beton, 

Meerheide 48 in Eersel. Schepens had het pand enkele weken voor aanvang van de installatie 

overgenomen van de vorige eigenaar Cor van de Ven. Dat gaf wel een aantal complicaties maar daar 

zijn we dankzij de bereidwillige houding van José en Geert Schepens in goed overleg uitgekomen. De 

opening was in oktober, het begin van de donkere maanden. De bijdrage van dit dak aan de totale 

opgewekte stroom is daarom nog beperkt. Bijzonder is verder dat dit ons eerste project is onder de 

aangepaste postcoderoosregeling namelijk de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 

(SCE). In plaats van terugbetaling van energiebelasting ondersteunt het Rijk de leden van de 

coöperatie hierbij met een subsidie per opgewekte kWh. 

 

Met de vier daken bedraagt het aantal Kempenaars of Kempische gezinnen dat in één of meer van de 

daken deelneemt inmiddels 94, een groei van 18. Er hebben zich in 2021 drie mutaties voorgedaan. 

 

De hoeveelheid opgewekte zonnestroom in 2021 kan eigenlijk als normaal of gemiddeld worden 

beschouwd. De voorliggende jaren waren uitzonderlijk goed. 

 

Opgewekte zonnestroom Productief  Productie  Productie  

 sinds 2021 in 

kWh 

2020 in 

kWh 

    

De Kraanvogel 2018 66.637 73.023 

Stokkelen (2019: vanaf 29 maart) 2019 71.050 76.099 

Braambos (2020: vanaf 20 maart) 

Meerheide 48 (2021: vanaf 11 oktober) 

2020 

2021 

65.979 

2.290 

65.514 

- 

    

Totaal opgewekte zonnestroom  205.956 214.636 

 

Ondanks een lagere opwekking stemmen de financiële resultaten voor onze leden toch tot 

tevredenheid. Het belangrijkste deel hiervan merken de leden (m.u.v. de deelnemers in Meerheide 48) 

door de restitutie van de energiebelasting berekend over de namens hen opgewekte zonnestroom. Maar 

ook de winst van de coöperatie zorgt voor een uitkering aan de leden.  

 

De restitutie van de energiebelasting voor de leden van de collectieve daken in Stokkelen en Braambos 

is in 2021 berekend over de periode van april 2021 t/m december 2021. Dit is het gevolg van de 

administratieve gelijkschakeling van het productiejaar met het kalenderjaar. Hiertoe werd in de ALV 

van 2020 besloten. Het productiejaar van De Kraanvogel liep al gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Door de korte looptijd van Meerheide 48 betrekken we de lage opbrengsten van dit dak over 2021 nog 
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niet in de uitkering naar de leden. Deze worden verrekend in het jaar 2022. 

 

In 2021 zijn alle daken onderworpen aan een strenge technische inspectie. Met een aantal kleine 

aanpassingen voldoen ze nu aan alle eisen die er door de overheid en de verzekering aan worden 

gesteld. Verder lukt het ons steeds beter om zicht en controle te hebben over de werking van onze 

zonnedaken. En er zijn in 2021 grote stappen voorwaarts gezet met de financiële administratie. De 

voor de vereniging KempenEnergie werkzame administratieve kracht verzorgt voortaan deze 

werkzaamheden in goed overleg met de werkgroep Zonnedaken. 

 

Werken aan de toekomst 

De drie van de huidige daken van de coöperatie, en hun leden, maken gebruik van de Regeling 

Verlaagd Tarief, waardoor de restitutie van de energiebelasting mogelijk is. 

Met ingang van 1 april 2021 is voor projecten die na die datum worden gestart, de regeling veranderd. 

De nieuwe regeling heet voluit de Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking (afgekort: SCE) en 

maakt ook gebruik van een iets aangepaste postcoderoosregeling. 

Ons zonnedak op Meerheide 48 heeft met deze nieuwe subsidieregeling te maken krijgen. Voor de 

andere daken is er niets veranderd.  

Voor de coöperatie betekent dit dat vanaf 1 april 2021 voor nieuwe zonnedaken een toegekende 

subsidie wordt ontvangen, welke samen met de overige resultaten van de coöperatie aan de deelnemers 

van deze daken zal worden uitgekeerd.  

Het proces van het aanvragen van de subsidie werkte vertragend op het ontwikkelingsproces en de 

bijkomende administratie was aanzienlijk.  

Verder is het elk jaar weer spannend met welke subsidiebedragen we mogen rekenen en of die 

voldoende zijn om voor nieuwe projecten de businesscase sluitend te krijgen met voldoende buffer 

voor tegenvallers en een acceptabel rendement voor de deelnemers. 

Nieuwe daken gezocht 

Wij merken altijd dat er veel belangstelling is voor de deelname aan onze collectieve zonnedaken. Een 

beperkende factor, om sneller aan deze vraag van aspirant-leden te kunnen voldoen, is de 

beschikbaarheid van geschikte daken. Naast de beschikbaarheid van de daken is ook de locatie van de 

daken van belang. Wij streven naar een dekking van onze daken, en dus de spreiding van onze leden, 

over de gehele Kempen. In het najaar van 2021 is een extra inspanning verricht om nieuwe daken te 

vinden. Er is een speciale folder gemaakt voor geïnteresseerde dak-eigenaren en bepaalde eigenaren 

van gebouwen zijn doelgericht benaderd. Eind 2021 hadden we weer de beschikking over een aantal 

potentiële daken. We hopen dat daar weer nieuwe projecten uit voort gaan komen. 

Verwachtingen 2022 

Pas in de loop van het jaar wordt duidelijk welke subsidiehoogte er dit jaar voor nieuwe projecten is te 

verwachten. De eerste voortekenen zijn niet zo gunstig. Onze landelijke koepel Energie Samen is met 

het ministerie in overleg de belangen van de lokale energie coöperaties te behartigen. Zij zullen 

aantonen dat de huidige verlaagde subsidiebedragen niet zullen kunnen leiden tot haalbare projecten.  
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Daarnaast is het zeer onrustig op de energiemarkt. De prijsstijgingen zijn niet bij te houden en door 

prijsstijgingen worden de installaties, voor het eerst in jaren, eerder duurder dan goedkoper. Het is al 

met al niet uit te sluiten dat er in 2022 geen nieuwe zonnedaken gerealiseerd kunnen worden. 

 

Maar laten we hopen dat de zon weer volop gaat schijnen zodat we veel duurzame energie kunnen 

produceren en leveren en onze deelnemers een mooi rendement op hun investering gaan maken. 

Eersel, 14 april 2022. 

Het Bestuur van Coöperatie Zon op de Kempen U.A. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

(na winstbestemming) 

 

 

 31 december 2021  31 december 2020 

 € €  € € 

      

ACTIVA      

      

Materiële activa      

Zonnepanelen installaties  224.707   174.017 

      

      

Vlottende activa      

Vorderingen en overlopende activa 15.943   14.260  

Liquide middelen 18.432   10.298  

  34.375   24.558 

      

  259.082   198.575 

      

PASSIVA      

      

Ledenkapitaal      

Ingebracht ledenkapitaal  224.707   174.017 

      

Schulden op lange termijn  3.913   3.560 

      

Kortlopende schulden      

Te betalen winstuitkering leden 7.652   6.429  

Terug te betalen surplus deelnemers 5.474   3.812  

Deelnemers werkkapitaal en buffer 12.000   9.000  

Belastingen -   745  

Overige schulden en overlopende 

passiva 

 

5.336 

   

1.012 

 

  30.462   20.998 

      

  259.082   198.575 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

 

 

 Realisatie 2021  Realisatie 2020 

 € €  € € 

      

Baten      

Verkoop opgewekte stroom  13.867   13.491 

SCE-subsidie  256   - 

      

Som der baten  14.123   13.491 

      

Lasten      

Afschrijving zonne-installaties 10.196   8.874  

Vrijval inleggelden deelnemers -10.196   -8.874  

 -   -  

Directe kosten zonne-installaties 4.942   4.273  

Overige lasten 1.529   2.789  

  6.471   7.062 

      

Resultaat voor financiële baten en 

lasten 

  

7.652 

   

6.429 

      

Rentebaten en -lasten  -   - 

      

Resultaat voor belastingen  7.652   6.429 

      

Vennootschapsbelasting  -   - 

      

Netto resultaat  7.652   6.429 

 

De Staten van baten en lasten van de afzonderlijke zonnedaken zijn opgenomen in bijlagen 1.1 t/m 

1.4. 
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

Activiteiten 

Coöperatie Zon op Eersel is op 20 december 2017 opgericht. Op 21 december 2020 is de naam van de 

coöperatie gewijzigd in Coöperatie Zon op de Kempen.  

 

De activiteit van Coöperatie Zon op de Kempen U.A., is het produceren van duurzame elektriciteit 

namens onze leden. Deze elektriciteit wordt geproduceerd door het inrichten en exploiteren van zonne-

installaties op daken van derden. 

 

Op 31 december 2021 zijn Zonne-installaties op de onderstaande daken in gebruik. 

 

 Start project 

  

Sporthal de Kraanvogel in Eersel 24 maart 2018 

Een caravanstalling op Stokkelen in Eersel 29 maart 2019 

Een autoshowroom in Westerhoven 

Een bedrijfsgebouw in Eersel 

20 maart 2020 

11 oktober 2021 

 

 

De eerste drie daken en hun leden maken alle gebruik van de fiscale Regeling Verlaagd Tarief, 

waarbij, naar rato van de opgewekte zonnestroom, jaarlijks een restitutie van de energiebelasting 

wordt betaald door de energieleveranciers van de leden. Het vierde dak maakt gebruik van de 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE), waarbij de te ontvangen subsidie aan de 

coöperatie wordt uitbetaald en die via de jaarlijkse winstuitkering aan de leden wordt betaald. De 

projectduur van de deze projecten bedraagt 15 jaar vanaf het moment van de start van de 

respectievelijke zonnedaken. 

 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 

Coöperatie Zon op de Kempen U.A. is gevestigd in Eersel en is ingeschreven bij het handelsregister 

onder nummer 70428174. 

 

Leden van de coöperatie 

De zonne-installaties worden geheel gefinancierd door de leden van de coöperatie die in één of 

meerdere zonnedaken willen participeren. Alle leden hebben stemrecht in de Algemene 

Ledenvergadering (ALV). Hierbij heeft elk lid één stem ongeacht de omvang van hun participatie. De 

financiële resultaten van de afzonderlijke zonnedaken zijn alleen bestemd voor de leden die 

participeren in de betreffende zonnedaken. 

 

Schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt mede gebruik gemaakt van schattingen. Daar waar van 

toepassing worden die in deze jaarrekening toegelicht. 
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Activa en passiva worden 

gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, als niet anders aangegeven. 

 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen als zij 

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 

Materiële vaste activa 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs 

inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

looptijd van de projecten en rekening houdend met een restwaarde van de installaties. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd op de nominale waarde. Indien van toepassing 

worden voorzieningen wegens oninbaarheid in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering. 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

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. 

 

Afschrijvingen 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven 

over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.  

 

Belastingen 

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst- en 

verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande 

boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.  
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 

Activa 

Materiële vaste activa 

 Zonne-

installaties 

 € 

Boekwaarde per 1 januari 2021  

Aanschaffingswaarde 191.397 

Cumulatieve afschrijvingen -17.380 

 174.017 

Mutaties  

Investering zonne-installatie Meerheide 48, Eersel 60.886 

Afschrijvingen -10.196 

 50.690 

Boekwaarde per 31 december 2021  

Aanschaffingswaarde 252.283 

Cumulatieve afschrijvingen -27.576 

Boekwaarde per 31 december 2021 224.707 

  

Afschrijvingspercentages % p.j. 

Zonne-installaties 6.66 

 

De zonne-installaties zijn geïnstalleerd op daken van derden. Coöperatie Zon op de Kempen heeft het 

recht van opstal verkregen over deze zonne-installaties. 

 

Een nadere toelichting op de investeringen per zonnedak is opgenomen op bijlage 4. 

 

Vorderingen 

Vorderingen en overlopende activa 

 31-12-2021  31-12-2020 

 €  € 

Greenchoice: nog te ontvangen stroomopbrengsten 1.609  1.536 

Te vorderen SCE subsidie 256  - 

Te ontvangen BTW 9.893  - 

Te vorderen vennootschapsbelasting 2.481  11.205 

Overige vorderingen en overlopende activa 1.704  1.519 

    

 15.943  14.260 
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Liquide middelen 

Dit betreft de bankrekening bij de Rabobank. 

Passiva 

Ledenkapitaal 

Ingebracht ledenkapitaal 

 2021  2020 

 €  € 

Stand per 1 januari 174.017  120.103 

    

Inleg leden Meerheide 48 (2020 Braambos) 69.360  69.600 

Terugbetaling surplus Meerheide 48 (2020 Braambos) -5.474  -3.812 

Jaarlijkse vrijval ledeninleg -10.196  -8.874 

Netto resultaat boekjaar 7.652  6.429 

Uit te keren netto resultaat boekjaar -7.652  -6.429 

 227.707  177.017 

Gedeelte ledenkapitaal Meerheide 48 (2012 Braambos) aangewend 

ter financiering werkkapitaal en buffer, verwerkt onder schulden op 

korte termijn 

 

 

-3.000 

  

 

-3.000 

    

 224.707  174.017 

 

Het voor een zonnedak ingebrachte ledenkapitaal wordt gebruikt voor de financiering van de zonne-

installatie en een bedrag van € 3.000 (per zonnedak) als werkkapitaal en buffer. Als er na deze 

aanwendingen geld van de inleg overblijft, ‘het surplus’, wordt dit aan de leden terugbetaald na een 

besluit van de ALV. 

Een nadere toelichting op het verloop van het ledenkapitaal en de aanwending van de inleg van de 

deelnemers per zonnedak is opgenomen op bijlagen 2 en 3. 

 

Langlopende schulden 

 31-12-2021  31-12-2020 

 €  € 

Gemeente Eersel: Te betalen huur De Kraanvogel  1.412  1.060 

Gemeente Eersel: Voorschot restwaarde panelen De Kraanvogel 2.500  2.500 

    

 3.912  3.560 

 

Met de Gemeente Eersel is voor de projectduur van 15 jaar een huurprijs voor het dak van de 

Kraanvogel afgesproken van € 5.298. Deze huur moet in zijn geheel aan het einde van de projectduur 
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worden betaald. Deze lange termijn schuld wordt opgebouwd door jaarlijks een jaarlijks huurbedrag 

van € 353 aan de verplichting toe te voegen. 

Door de Gemeente Eersel is bij aanvang van het project een bedrag van € 2.500 verstrekt als voorschot 

op de aankoopprijs van de panelen na afloop van het project.  

Over deze lange termijn verplichtingen is geen rente verschuldigd en beide bedragen worden 

afgerekend aan het einde van het project De Kraanvogel in 2033. 

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 31-12-2021  31-12-2020 

 €  € 

Te betalen jaarresultaat aan de leden 7.652  6.429 

Terug te betalen surplus ledeninleg 5.474  3.812 

Ledeninleg aangewend voor werkkapitaal en buffer 12.000  9.000 

Te betalen BTW -  745 

Overige schulden en overlopende passiva 5.336  1.012 

    

 30.462  20.998 

 

De bedragen van het ledenkapitaal die zijn aangewend voor de financiering van het werkkapitaal en 

buffer worden aan het einde van de projectduur, per zonnedak en als niet (deels) gebruikt, terugbetaald 

aan de leden. 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

Baten 

Verkoop opgewekte stroom 

 2021  2020 

 €  € 

Verkoop 205.956 kWh zonnestroom (2020: 214.636 kWh) 13.867  13.491 

Ontvangen SCE subsidie 256  - 

    

 14.122  13.491 

 

De zonnedaken die zijn gerealiseerd na 1 april 2021 maken gebruik van de Subsidieregeling 

Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze subsidie wordt ontvangen door de coöperatie. De 

zonnedaken die zijn gerealiseerd voor 1 april 2021 maken gebruik van de fiscale regeling ‘Verlaagd 

Tarief’. De restitutie energiebelasting samenhangend met deze regeling wordt rechtstreeks betaald aan 

de deelnemers door hun energiemaatschappijen. 

Lasten 

Afschrijvingen 

 2021  2020 

 €  € 

Afschrijving zonne-installaties 10.196  8.874 

Vrijval inleggelden deelnemers -10.196  -8.874 

    

 -  - 

 

De zonne-installaties worden lineair afgeschreven over de projectduur van 15 jaar, rekening houdend 

met een restwaarde van de installatie en verkoop hiervan aan de dak-eigenaren. De inleg van 

deelnemers aangewend voor de financiering van de zonne-installatie valt in jaarlijkse bedragen vrij ten 

gunste van de Staat van baten en lasten. Omdat de berekening van deze vrijval op dezelfde wijze 

gebeurt als de berekening van de afschrijving van de zonne-installatie compenseren deze jaarlijkse 

bedragen elkaar. 

Directe kosten zonne-installaties 

 2021  2020 

 €  € 

Huur daken 1.900  1.715 

Onderhoudskosten 300  314 

Verzekeringskosten incl. veiligheidsinspecties 2.742  2.244 

    

 4.942  4.273 
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De jaarlijkse huurvergoeding aan de dak-eigenaren van Stokkelen en Braambos wordt jaarlijks 

geïndexeerd met de stijging van het consumenten-prijsindexcijfer, zoals berekend door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS), met een minimum van 1%. 

 

Algemene kosten  

 2021  2020 

 €  € 

Administratie 1.325  1.314 

Overige kosten 204  1.475 

    

 1.529  2.789 

 

Belastingen 

Vennootschapsbelasting / Fiscale positie 

Het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting is als volgt te berekenen: 

 2021 

 € 

Resultaat voor belastingen 7.652 

Fiscaal onbelaste baten:  

Vrijval ingelegd kapitaal deelnemers -10.196 

  

Belastbaar bedrag -2.544 

 

In verband met dit fiscale verlies is over 2021 geen vennootschapsbelasting verschuldigd. 

 

OVERIGE TOELICHTINGEN 

Bestemming van de winst 

Het bestuur stelt voor om de winst over 2021 van de daken De Kraanvogel, Stokkelen en Braambos 

tezamen € 7.729 uit te keren aan de leden, te berekenen per zonnedak en naar rato van de namens de 

leden opgewekte zonnestroom.  

Voor het dak Meerheide 48 wordt voorgesteld om over 2021, in verband met de nog korte periode 

vanaf de start in oktober 2021, geen uitkering te doen. Het resultaat over 2021 van dit dak zal worden 

betrokken bij het voorstel tot winstverdeling van het komende jaar. 

 

Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene ledenvergadering (ALV) is dit voorstel al in de 

jaarrekening verwerkt. 

Details over de uit te keren resultaten per zonnedak zijn opgenomen op bijlage 2. 

 

  



Coöperatie Zon op de Kempen U.A.  

 

14 
 

Ondertekening bestuur voor akkoord 

 

Eersel, 14 april 2022 

 

 

 

Ad van de Ven Peter van der Aa Roy Kluitman 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 

 

 

 

Annemiek Bles Emile van Niekerk Gert van der Oosterkamp
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN – DE KRAANVOGEL, EERSEL Bijlage 1.1 

 

 Realisatie 2021  Realisatie 2020 

 € €  € € 

      

Baten      

Verkoop opgewekte stroom  4.444   4.731 

      

Som der baten  4.444   4.731 

      

Lasten      

Afschrijving zonne-installatie -3.606   -3.606  

Vrijval inleggelden deelnemers 3.606   3.606  

 -   -  

Directe kosten zonne-installaties      

Huur dak -403   -403  

Onderhoudskosten -   -314  

Verzekering incl. inspecties -854   -875  

 -1.257   -1.592  

Algemene kosten      

Administratie -438   -378  

Overige kosten -19   -288  

 -457   -666  

      

  -1.714   -2.258 

      

Resultaat voor financiële baten en 

lasten 

  

2.730 

   

2.473 

      

Rentebaten en -lasten  -   - 

      

Resultaat voor belastingen  2.730   2.473 

      

Vennootschapsbelasting  -   - 

      

Netto resultaat  2.730   2.473 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN – STOKKELEN, EERSEL Bijlage 1.2 

 

 Realisatie 2021  Realisatie 2020 

 € €  € € 

      

Baten      

Verkoop opgewekte stroom  4.799   4.744 

      

Som der baten  4.799   4.744 

      

Lasten      

Afschrijving zonne-installatie -2.929   -2.929  

Vrijval inleggelden deelnemers 2.929   2.929  

 -   -  

Directe kosten zonne-installatie      

Huur dak -661   -654  

Onderhoudskosten -300   -  

Verzekering incl. inspecties -854   -875  

 -1.815   -1.529  

Algemene kosten      

Administratie -438   -378  

Overige kosten -17   -289  

 -455   -667  

      

  -2.270   -2.196 

      

Resultaat voor financiële baten en 

lasten 

  

2.529 

   

2.548 

      

Rentebaten en -lasten  -   - 

      

Resultaat voor belastingen  2.529   2.548 

      

Vennootschapsbelasting  -   - 

      

Netto resultaat  2.529   2.548 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN – BRAAMBOS, WESTERHOVEN Bijlage 1.3 

 

 Realisatie 2021  Realisatie 20201 

 € €    

      

Baten      

Verkoop opgewekte stroom  4.444   4.017 

      

Som der baten  4.444   4.017 

      

Lasten      

Afschrijving zonne-installatie -3.119   -2.339  

Vrijval inleggelden deelnemers 3.119   2.339  

 -   -  

Directe kosten zonne-installatie      

Huur dak -665   -658  

Onderhoudskosten -   -  

Verzekering incl. inspecties -854   -495  

 -1.519   -1.153  

Algemene kosten      

Administratie -438   -558  

Overige kosten -17   -897  

 -455   -1.455  

      

  -1.974   -2.608 

      

Resultaat voor financiële baten 

en lasten 

  

2.470 

   

1.409 

      

Rentebaten en -lasten  -   - 

      

Resultaat voor belastingen  2.470   1.409 

      

Vennootschapsbelasting  -   - 

      

Netto resultaat  2.470   1.409 

 

 
1 Betreft de periode 20 maart t/m 31 december 2020 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN – MEERHEIDE 48, EERSEL Bijlage 1.4 

 

 Realisatie 20212   

 € €    

      

Baten      

Verkoop opgewekte stroom  179    

SCE-subsidie  256    

      

Som der baten  435    

      

Lasten      

Afschrijving zonne-installatie -543     

Vrijval inleggelden deelnemers 543     

 -     

Directe kosten zonne-installatie      

Huur dak -170     

Onderhoudskosten -     

Verzekering incl. inspecties -181     

 -351     

Algemene kosten      

Administratie -10     

Overige kosten -151     

 -161     

      

  -512    

      

Resultaat voor financiële baten 

en lasten 

  

-77 

   

 

      

Rentebaten en -lasten  -    

      

Resultaat voor belastingen  -77    

      

Vennootschapsbelasting  -    

      

Netto resultaat  -77    

 

 
2 Betreft de periode 11 oktober t/m 31 december 2021 
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Overzichten mutaties ledenkapitaal en uitkeringen aan de leden  Bijlage 2 

Mutaties ledenkapitaal  

Omschrijving Meerheide Braambos Stokkelen Kraanvogel Coöperatie  

 € € € € € 

Ledenkapitaal per 1 januari 2021 - 60.449 58.806 54.762 174.017 

      

Inleg leden 2021 69.360 - - - 69.360 

Terug te betalen ledenkapitaal na investering (Surplus) -5.474 - - - -5.474 

Jaarlijkse vrijval ledeninleg -543 -3.119 -2.929 -3.606 -10.196 

Netto resultaat boekjaar -77 2.470 2.529 2.730 7.652 

Uit te keren netto resultaat boekjaar 77 -2.470 -2.529 -2.730 -7.652 

Financiering werkkapitaal en buffer, verwerkt onder schulden op korte termijn -3.000 - - - -3.000 

Ledenkapitaal per 31 december 2021 63.343 57.330 55.877 51.156 224.707 

 

Winstuitkeringen 2021 en restitutie surplus inleg aan de leden 

Omschrijving Meerheide  Braambos Stokkelen Kraanvogel Coöperatie  

 € € € € € 

Winstuitkeringen 2021      

Jaarwinst -77 2.470 2.529 2.730 7.652 

Winstuitkering per paneeldeel - 10,64 9,80 10,92  

      

Restitutie ledeninleg 2021      

Restitutie surplus totaal 5.474 - - - 5.474 

Restitutie ledeninleg per paneeldeel 13,41 - - -  

      

Aantal paneeldelen 408 232 258 250  
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Overzicht aanwending ledeninleg Bijlage 3 

 

 

Omschrijving  Meerheide Braambos Stokkelen Kraanvogel Coöperatie  

  € € € € € 

       

Inleg leden bij start zonnedak  69.360 69.600 77.400 75.000 291.360 

       

Aangewend voor financiering zonnedak  60.886 62.788 63.931 64.678 252.283 

Aangewend voor financiering werkkapitaal en buffer  3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 

       

Totaal aanwending  63.886 65.788 66.931 67.678 264.283 

       

Surplus (inleg leden niet aangewend)  5.474 3.812 10.469 7.322 27.077 

       

Surplus terug betaald aan leden 2019 - - - 5.000 5.000 

Surplus terug betaald aan leden 2020 - - 10.469 2.322 12.791 

Surplus terug betaald aan leden 2021 - 3.812 - - 3.812 

Surplus nog terug te betalen aan leden 2022 5.474 - - - 5.474 

       

Totaal surplus terugbetaald aan leden  5.474 3.812 10.469 7.322 27.077 
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Overzicht vaste activa – zonne-installaties Bijlage 4 

 

 

Omschrijving Meerheide Braambos Stokkelen Kraanvogel Coöperatie  

 € € € € € 

      

Boekwaarde per 1 januari 2021      

Aanschafwaarde - 62.788 63.931 64.678 191.397 

Cumulatieve afschrijving - -2.339 -5.125 -9.916 -17.380 

 - 60.449 58.806 54.762 174.017 

      

Mutaties 2021      

Investering zonne-installatie Braambos, Westerhoven 60.886 - - - 60.886 

Afschrijving -543 -3.119 -2.929 -3.606 -10.197 

 60.343 -3.119 -2.929 -3.606 50.689 

      

Boekwaarde per 31 december 2021      

Aanschafwaarde 60.886 62.788 63.931 64.678 272.283 

Cumulatieve afschrijving -543 -5.458 -8.054 -13.522 -27.577 

Boekwaarde per 31 december 2021 60.343 57.330 55.877 51.156 244.706 

 

 


