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Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2020 bleken tijdens de presentatie van de jaarstukken voor de
aanwezigen een aantal zaken in de jaarrekening (m.n. afschrijvingen en verschillen tussen leden 'met inleg' en

'leden zonder inleg') niet duidelijk. De vergadering heeft toen een kascommissie ingesteld ter opheldering c.q.
beoordeling van de jaarstukken voor 20t8/20t9 en 2020 (zie ook het verslag daarvan d.d. t5 september 2020).
Op verzoek van het bestuur van de codperatie heeft op 19 juli overleg met de kascommissie plaatsgevonden over
de jaarrekening 2020 en concept begroting 2021.
Daarbij waren vanuit het bestuur aanwezig de heren Andries Piscaer, Frans Maclean en Ger Bakker. Vanuit de
kascommissie waren aanwezig Mw. Mari€lle Bolhuis en Hanze Bakker. Peter Bechthold, vorig jaar ook lid van de
kascommissie, is verhuisd en is geen lid meer van de codperatie en heeft om die reden de kascommissie verlaten.

De Kascommissie heeft uitgebreid met de afoaardiging uit het bestuur kunnen spreken over het gevoerde financieel
beleid en de onderbouwing van de in de jaarrekening opgenomen getallen. Voor de juistheid en doelmatigheid van
de uitgaven wordt verwezen naar de samenstellingsverklaring van de accountant.

Bevlndingen olgemeen
We constateren dat het bestuur het afgelopen jaar ongelooflijk veel werk heeft vezet met betrekking tot het
bijstellen en afronden van de inrichting van de codperatie. Na de pioniersfase blijken veel zaken toch anders uit te
pakken dan oorspronkelijk werd verwacht (voortschrijdend inzicht) 6n is ook in de buitenwereld (lees regelgeving)
het nodige veranderd. ln de voor deze ALV aan de leden toegestuurde stukken en de toelichting op de jaarrekening
ziet de kascommissie veel punten terug waarover we met het bestuur hebben gesproken.

Daarnaast zijn wij t'rjdens de bijeenkomst van 19 juli geinformeerd over de inrichting van het dashboard met
kentallen en prestatie-indicatoren die in een gevorderd stadium van ontwikkeling is en die het bestuur en beheer
vereenvoudigen

taarrekening 2020 op hoofdlijnen
De jaarrekening 2020 geeft een goed beeld van de financiEle situatie van de co6peratie en laat een batig saldo zien
van circa € 6 per paneeldeel (totaal € 68.1145). De totstandkoming van de afzonderlijke posten is toegelicht aan de
hand van gedetailleerde informatie waarbij de vorig jaar besproken 'genormaliseerde begroting 202O een goede
referentie bleek.
De resultaten met betrekking tot CO2 besparing, een belangrijke doelstelling van de coiiperatie, zullen nog worden
toegevoegd.
Verwarrend is dat op pagina 4 (en andere plaatsen) onder'Afschrijvingen materiEle vaste activa (MVA)' nog steeds
de vrijval van/dotatie uit het gestorte ledenkapitaal (€ 15,07 per paneeldeel) van deze afschrijvingen MVA wordt
afgetrokken. En dat deze vr'rjval/dotatie herhaaldelijk wordt omschreven als'afschrijving inleggelden' waar het een
'dotatie uit inleggelden leden' betreft. Daarnaast wordt de 'reservering voor vervanging van omvormers' onder
afschrijvingen gerapporteerd. Dit leidt voor de lezer tot onduidelijkheid. De toegevoegde opstelling van het
bestuur in bijlage 2 verschaft hier duidelijkheid.
Zoals bekend leidt de co6peratie zelf per definitie verlies omdat een groot deel van de inkomsten direct bij de leden
terecht komt via aftrek van energiebelasting. Dit verlies wordt jaarl'rjks gecompenseerd door een dotatie vanuit de
inleg van de leden ten gunste van de exploitatie (€ 15,07 per paneeldeel per jaar; d.w.z.!t5 deel van de 'inleg').
Wat ook in het jaarverslag ontbreekt is een overz icht van opgebouwde fiscaal compensabele verliezen. Deze

kunnen naar het inzicht van de kascommissie relevant worden op het moment dat de vooruitzichten voor het
zonnepark wijzigen (bijvoorbeeld als er zicht ontstaat op een langere huur-/exploitatietermijn dan 15 jaar).

Ook het opnemen/toevoegen van enige kentallen als aantal leden begin en ultimo boekjaar, aantal panelen

ondergebracht bij leden met inleg en idem bij leden zonder inleg kan de leesbaarheid van het financieel jaarverslag

ten goede komen.



Clmvang liquide mildelen
De codperatie heeft op dit moment over relatief veel geld in kas. Daarmee zou een groot deel van de lening bij
'leden met inleg' kunnen worden afgelost. Echter risico's op korte termijn nopen tot voorzichtigheid. Dit betreft
met name (1) wijziging van de postcoderoosregeling (die op dit moment nog toetreding van nieuwe leden in de
weg staan; hopelijk wUzlgt dit eind 2021)) en daarnaast {2) mogelijke wetgeving die teruggave energiebelasting zou
beperken en (3) risico's voortvloeiende uit (onder)benutting van panelen bij'leden zonder inleg'. Hopelijk wordt
risico (1) dus eind dit jaar/begin volgend jaar weggenomen en kan het werkkapitaal worden gereduceerd.

Specifieke punten uit de jacrrekening

Toenome energielasten
Dit betreft de door het park zelf verbruikte energie die vanaf dit jaar apart wordt vermeld (vorig jaar afgetrokken
van inkomsten uit geleverde stroom)

Accauntantslasten
De accountantslasten stegen met circa vijftig procent tot twaalf procent van de inkomsten. De ontwikkeling van
deze kosten is ook in relatie tot de dienswerlening zorgwekkend en heeft de aandacht van het bestuur.

Relatie met Green Choice

De administratieve verwerking/afiarikkeling van de teruggave energiebelasting van 'leden zonder inlegl wordt
uitgevoerd door Green Choice. Dit is gekoppeld aan de levering van de geproduceerde energie aan Green Choice.

Deze procesmatige vervlechting kan eventuele overstap naar een andere afnemer van energie moeilijker maken.
Daarnaast onWangt de codperatie een bonus van € 15 per deelnemer die energie afneemt bij Green Choice.

Slot
Het overleg met de delegatie van het bestuur was constructief en inspirerend waarbij aanwezigen blijk gaven van
grote betrokkenheid. Duidel'rjk werd dat vanuit het bestuur wederom veel werk is en wordt verzet ten behoeve van
het verbeteren en vereenvoudigen van (de borging van) processen en procedures

De kascommissie meent hiermee ook voor boekjaar 2020 te hebben voldaan aan het verzoek van de Algemene
Ledenvergadering van 4 maart 2020.
De kascommissie stelt aan de vergadering voor om de jaarekeningen 2020 goed te keuren en het bestuur
decharge te verlenen over het gevoerde beleid.
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