Verslag Financiële Commissie Coöperatie Zonnepark Welschap boekjaar 2021
Inleiding
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 september 2021 werd het samenvoegen van de Financiële
Commissie en de Kascommissie aangekondigd. Sindsdien bestaat de Financiële Commissie uit Mariëlle Bolhuis,
Hanze Bakker, Johan Kessels en Edwin Zeegers. De Financiële Commissie ondersteunt adviseert de ALV over het
financiële beleid en de jaarrekening. Zij is klankbord en adviseur voor het bestuur, en met name de
penningmeester(s), ten aanzien van de financiële aspecten van beleidsvoornemens en het financiële beleid in het
algemeen.
Algemeen
Om te beginnen wil de commissie haar waardering uitspreken voor de inzet waarmee het bestuur, en met name de
heren Ger Bakker en Frans MacLean, verder vorm en inhoud hebben gegeven aan het stroomlijnen van de
operationele processen en regelingen. Vooral externe veranderingen, waaronder wijzigingen in regelingen door de
overheid, noodzaken telkens weer tot bijstellingen.
Met het afronden van de terugbetaling van de leningen aan de ‘leden met inleg’ is een duidelijke stap gezet naar
vereenvoudiging van de structuur en de administratieve lasten. De voorstellen met betrekking tot aanpassing van
de regeling voor ‘leden zonder inleg’ passen eveneens in deze lijn.
Ook het financieel/bedrijfseconomisch dashboard dat inmiddels operationeel is draagt bij aan transparantie en
zicht op de gang van zaken.
Activiteiten Financiële Commissie
Sinds de vorige ALV heeft de commissie tweemaal met de financieel verantwoordelijken uit het bestuur vergaderd
t.w. op 22 december 2021 en 21 maart 2022. Onderwerpen die daarbij aan de orde waren zijn onder andere:
22 december 2021
Stand van zaken/realisatie 2021
Financiering aflossing lening leden met inleg en condities leenovereenkomst
Verlaging energiebelasting, gevolgen voor deelnemers en hoe voorkomen/beperken verschillen tussen leden
met inleg en leden zonder inleg. Én vooruitzichten voor compensatie van effecten voor deelnemers
Postcoderoosregelingen
Einde looptijd contract met Green Choice en afsluiten van nieuw contract
Begroting 2022
21 maart 2022
(Concept)jaarrekening
Voorstellen en opties voor om de regeling voor ‘leden zonder inleg’ zodanig vorm te geven dat bij wijzigingen
in overheidsbeleid niet steeds weer noodzaakt tot aanpassing van de regeling. Én daarmee gelijktijdig meer
recht te doen aan het gelijkheidsbeginsel tussen ‘leden met inleg’ en ‘leden zonder inleg’.
Effecten van de stijging van de energieprijs op de exploitatie van de coöperatie. Naar verwachting gaan we van
verlies (voor dotatie vanuit inleg leden) naar substantiële winst. En de mogelijke effecten daarvan op
aanpassingen in de postcoderoosregeling door de overheid (d.w.z. mogelijk verminderen of zelfs vervallen van
teruggaaf energiebelasting)
Prognose liquiditeiten en winstuitkeringen. Het laatste ook in relatie tot het vorige punt
Beleid met betrekking tot terugkopen en toewijzen panelen ook in relatie tot maximale ‘voorraad’ panelen bij
de coöperatie en beslag op liquiditeiten
Nieuw contract met Green Choice
Invulling vacature penningmeester
Jaarrekening 2021
Algemeen
De Financiële Commissie heeft met de afvaardiging uit het bestuur uitgebreid van gedachten kunnen wisselen over
het gevoerde financieel beleid en de onderbouwing van de in de jaarrekening opgenomen getallen.

Gehoord hebbende de toelichtingen, en mede gezien de beperkte omvang van de daarvoor in aanmerking
komende posten, heeft de Financiële Commissie er van afgezien om een extra bijeenkomst bij de accountant te
beleggen om via steekproefsgewijze controle de doelmatigheid van uitgaven te controleren. Voor de controle en
juiste verwerking van de uitgaven wordt verwezen naar de samenstellingsverklaring van de accountant.
Wel hebben we stilgestaan bij autorisaties en het proces rondom aangaan van verplichtingen en goedkering van
betalingen. Naast het ‘vier ogen principe’ wordt vanuit het bestuur, via een eigen schaduwbestand en het
dashboard, de financiële gang van zaken nauwlettend gevolgd.
Hoewel gedaald, blijft opvallend de hoogte van de Algemene Lasten (€ 37.533; 24%) wanneer deze worden afgezet
tegen de totale inkomsten. De penningmeester heeft in de begroting toegelicht op welke wijze dit bedrag in 2022
verder omlaag wordt gebracht.
De jaarrekening 2021 geeft een goed beeld van de financiële situatie van de coöperatie en laat, evenals vorig jaar,
een batig saldo zien van ruim € 6 per paneeldeel (totaal € 69.336). De totstandkoming van de afzonderlijke posten
is toegelicht aan de hand van gedetailleerde informatie waarbij de begroting 2021 een goede referentie bleek.
De in de bijlage door het bestuur toegevoegde opstelling van de exploitatie geeft een helder beeld van de gang van
zaken.
Het verlies vóór toevoeging van de vrijval van het (ingelegde) kapitaal van leden t.b.v. bedraagt € 98.172.
Zoals bekend leidt de coöperatie zelf tot nog toe verlies omdat een groot deel van de inkomsten direct bij de leden
terecht komt via aftrek van energiebelasting. Dit verlies wordt jaarlijks gecompenseerd door een toevoeging van
de vrijval vanuit de inleg van de leden ten gunste van de exploitatie (€ 15,07 per paneeldeel per jaar; d.w.z.1/15
deel van de ‘inleg’).
Door dit verlies loopt het totaal van opgebouwde fiscaal compensabele verliezen ultimo 2021 op naar ruim €
273.000. Dit wordt naar verwachting in 2022 relevant wanneer, vanwege de hoge energieprijs, wel winst wordt
gemaakt.
Wederom merkt de Financiële Commissie op dat het opnemen/toevoegen van enige kentallen zoals aantal leden
begin en ultimo boekjaar, aantal panelen ondergebracht bij leden met inleg en idem bij leden zonder inleg de
leesbaarheid van het financieel jaarverslag ten goede zou komen.
Omvang liquide middelen
De kaspositie van de coöperatie is voldoende om de door het bestuur voorgestelde winstuitkering te faciliteren.
Specifieke punten uit de jaarrekening
Energielasten
Dit betreft de door het park zelf verbruikte energie
Relatie met Green Choice
De administratieve verwerking/afwikkeling van de teruggave energiebelasting van ‘leden zonder inleg’ wordt
uitgevoerd door Green Choice. Door de voorgestelde aanpassing van de regeling voor ‘leden zonder inleg’ worden
deze leden vrij in keuze van energieleverancier én is ook de coöperatie vrij in keuze aan wie de geproduceerde
elektriciteit wordt verkocht.
Begroting 2022
De begroting 2022 gaat uit van continuïteit in het financiële beleid en verdere stroomlijning van de operationele
processen. Meest opvallend is de toename in omzet als gevolg van de stijging van de energieprijzen en het, als
gevolg daarvan, winstgevend worden van de exploitatie van het Zonnepark. Omzet zowel als de regeling met
betrekking tot teruggaaf van energiebelasting zijn omgeven door significante onzekerheden als gevolg van de
ontwikkeling van energieprijzen.
Slot& Advies aan de ALV
Het overleg met de delegatie van het bestuur was constructief en inspirerend waarbij aanwezigen blijk gaven van
grote betrokkenheid. Wij zijn dan ook blij met de door het bestuur voorgestelde invulling van de functie van
penningmeester.

De Financiële Commissie adviseert de ALV positief met betrekking tot de door het bestuur voorgestelde
aanpassingen in de regeling voor ‘deelnemers zonder inleg’ zowel als met betrekking tot de door het bestuur
voorgestelde winstuitkering.
De Financiële Commissie meent hiermee ook voor boekjaar 2021 te hebben voldaan aan het verzoek van de
Algemene Ledenvergadering en stelt aan de vergadering voor om de jaarrekeningen 2021 en begroting 2022 goed
te keuren en het bestuur decharge te verlenen over het in het boekjaar 2021 gevoerde beleid.
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