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Directie van

Energiebedrijf deA (Apeldoorn) B.V.
Ecofactorij 18
7325 WC APELDOORN

Apeldoorn, 26 febmari 2018

R. Dieltjes

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot uw besloten vennootschap.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de
balans met tellingen van € 1.208.343 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen
van € 6.929, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKT,ARÏNG VÁN DE ACCOUNTÁNT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Energiebedrijf deA (Apeldoorn) B.V. te Apeldoorn is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen inforrnatie. Deze jaaÏÏekening bestaat uit de balarÏs per 31 december 2017 en de winsten-verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 44 10, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht

dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaaÏÏekening in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied
van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante infoÏÏnatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Energiebedrijf deA
(Apeldoorn) B.V. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaaÏÏekening.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevarÏte ethische
voorschriffen in de VerordeningGedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaaÏÏekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij veÏtrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Vooreen nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
3

ALGEMEEN

3.1 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door Coöperatie deA U.A.
3.2 0prichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 5 oktober 2012 is opgericht de vennootschap Energiebedrijf deA (Apeldoorn) B.V. De
activiteiten worden met ingang van voorrÏoemde datum gedreven voor rekening en risico van de vennootschap
Energiebedrijf deA (Apeldoorn) B.V. Het maatschappelijk kapitaal is niet benoemd in de statuten. Het
geplaatst kapitaal bedraagt € 10.
3.3 Inschrijving Kamer van Koophandel
De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56212739.
3.4 Bestemming van de winst 2017

De winst over 2017 bedraagt € 6.929 tegenover een verlies over 2016 van € 4.346.
De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.

De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige toelichting van het financieel verslag.
3.5 Verwerking van het verlies 2016

Het verlies ad € 4.346 is in mindering gebracht op de overige reserves.
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4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat na belastingen over 2017 bedraagt € 6.929 tegenover negatief € 4.346 over 2016. De resultaten
over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:
2017
€

Netto-omzet

2016
%

€

Verschil
%

€

214.718 100,0
85.774 39,9

171.673 100.0

43.045

Kostprijs van de omzet

116.776 68,0

-31.002

Bruto-omzetresultaat

128.944 60,1

54.897 32,0

74.047

Kosten
Kosten van uitbesteed werk en andere
externe kosten

18.883

15.441

3.442

Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten

52.118

19.858

32.260

4.500

3.000

1.500

6.805

5.271

1.534

Kantoorkosten

2.387

4.833

-2.446

Verkoopkosten
Algemene kosten

1.661

358

1.303

3.212

2.192

1.020

89.566 41,8

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen

50.953 29,7

38.613

39.378 18,3

3.944

35.434

-32.449 -15.1

-8.290

-24.159

6.929 3,2

-4.346

11.275

6.929 3,2

-4.346 -2,5

11.275

Belastingen
Resultaat na belastingen
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5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2017
€

31-12-2016
€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Eigen vermogen
Achtergestelde leningen
Voorzieningen
Langlopende schulden

23.666

16.737

786.?73

830.116

13.592

6.78i

275.092

298.685
1.098.523

IIL:'Il'll:
1.1JL.JLJ

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

950.093

700.183

24.958

Werkkapitaal

975.051

700.183

123.472

452.142

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

113.432

91.448

119.860

385.433
233.292

476.881

Af: koÏtlopende schulden

109.820

24.739

Werkkapitaal

123.472

452.142
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6 KENGETALLEN

6.1 0mzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geefi het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.
2017

Omzetontwikkeling
Indexgetal(2016-100)

2016

125,0';

100.00

60i05

31,98

3,23

-2,53

3,26

0,34

29,28

-25,97

Brutomarge
Bruto-omzetresultaat/netto-omzet
>Je'iic',yHlst?arge
Resultaatnabelastingen/netto-omzet

Rentabiliteit totaal vermogen
Bedrijfsresultaat/totale vermogen

Rentabiliteit eigen vermogen
Resultaat na belastingen/eigen vermogen

6.2 Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de ondeÏneming in staat is op koÏte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een
momentopname.
2017

2016

CuÏÏent ratio

Vlottende activa/kortlopende schulden

2,12

19,28

2,12

19,28

Quick ratio
Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden
6.3 Solvabilíteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere teÏmijn aan haar
verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De sofüabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer;
er is dus sprake van een momentopname.
2017

2016

Sofüabiliteit eerste niveau

1,96

Eigen vermogerJbalanstotaa}
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7 FISCÁLE POSITIE

7.1 Fiscale eenheid

Coöperatie deA U.A. vorÏnt tezamen met haar dochteÏmaatschappijen:
- Energiebedrijf deA (Apeldoorn) B.V.
- Holding deA (Apeldoorn) B.V.
een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Aangezien de verínootschap deel uitmaakt van een fiscale eenheid met Coöperatie deA U.A. is zij niet
zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting wordt berekend
alsof de vennootschap zelfstandig belastingplichtig zou zijn en wordt in rekening-courant met Coöperatie deA
U.A. verrekend.

7.2 Berekening belastbaar bedrag 2017
Het belastbaar bedrag voor de vem'iootschapsbelasting over 2017 is als volgt berekend:
2017
€

Resultaat voor belastingen

6.929

Fiscale verschillen.
Niet aftrekbare kosten

62

Fiscaal resultaat 2017

6.991

Compensabele verliezen

-6.991

Belastbaar bedrag 2017

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
, ....MCCB.V

l,?r'4il.í ,( t r?;?
R.J.M. van Leeuwen AA RB
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na resultaatbestemming)

31 december 2017

31 december 2016

€

€

€

€

ACTIVA

Vaste activa
Materiëïe vaste activa

(i)

Machines en installaties

Overige bedrijfs middelen

940.836

691.031

9.257

9.152
950.093

Financiële vaste activa

700.183

(2)

Vorderingenop paÏticipanten en
maatschappijen waarin wordt
deelgenomen

24.958

Vlottende activa

Vorderingen

(3

113.432

91.448

Liquide middelen

(4

119.860

385.433

TOTAAL ACTIVÁ

Samenstellingsverklaring afgegeven

1.208.343

1.177.064

31 december 2017

31 december 2016

PASSIVÁ

Eigen vermogen

(5)

Geolaatst kaüitaal

Agio
Overige reserves

Achtergestelde leningen

(6)

Voorzieningen

(7)

10

ig

50.990

50.990

-27.334

-34.263

Groot onderhoud machines en installaties

Langlopende schulden

16.737

786.173

830.116

13.592

6.787

275.092

298.685

(8)

Schulden aan kredietinstellingen
Kortlopende schulden

23.666

(9)

Aflossingsverplichtingen larÏglopende
schulden

22.549

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten

Overlopende passiva

1.183

889

86.088

2.012

TOTAÁL PASSIVA

Samenstellingsverklaring afgegeven

21.838
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1.208.343
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2

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

2017
€

Netto-omzet

Kostprijs varÏ de omzet

(10)
(11)

2016
€

€

214.718

171.673

85.774

116.776

Bruto-omzetresultaat

i).8-944

r:,ú RQ7

Kosten
Kosten van uitbesteed werk en
andere externe kosten

Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Kantoorkosten

Verkoopkosten
Algemene kosten

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

18.883

15.441

52.118

19.858

4.500

3.000

6.805

5.271

2.387

4.833

1.661

358

3.212

2.192
89.566

50.953

39.378

3.944

-32.449

-8.290

Resultaat voor belastingen
Belastingen

6.929

-4.346

Resultaat na belastingen

6.929

-4.346

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Samenstellingsverklaring afgegeven

(19)
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTÁÁTBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Energiebedrijf deA (ApeldooÏÏÏ) B.V. bestaan voornaÏnelijk uit:
- produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente Apeldoorn en omgeving;
- leveren en distribueren van duurzame energie aan afnemers/gebruikers in de gemeente Apeldoorn en
omgeving;

- bevorderen van duurzame energie van en voor Apeldoorners, het stimuleren van het leveren van duurzame,
lokaal opgewekte energie in de gemeente Apeldoorn.
Vestigingsadres

Energiebedrijf deA (Apeldoorn) B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 56212739) is feitelijk gevestigd op
Ecofactorij 18 te Apeldoorn.

De jaaÏÏekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis varÏ historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt veÏÏneld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het 3aar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. VeÏplichtingenen mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voorde vaststelling of voor een materieel vast
actief sprake is van een bijzondere waardeverrnindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voorde toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatíe bedrag van
het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewagdeerd tegen de geamoÏtiseerde kostprijs,
welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamoÏtiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Voorzieningen
Een voorziening vvordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
vvordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningenworden gewaardeerd tegen
nominale waarde. De voorzieningen hebben een overwegend larÏglopend karakter.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verweÏving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

gearrÏortiseerde kostprijs, zijndé het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt
op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-enverliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden vvor«len bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. KoÏtlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geaÏnoÏtiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
veÏÏichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende
diensten onder aftrek van koÏtingen en de over de omzet geheven belastingen.
Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het
directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan
de vervaardiging kunnen worden toegerekend.
Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de
overige bedrijfsopbrengsten.
Afsch rijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van

gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop varÏ materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.
Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
Belastingen

De vennootschapsbelasting vvordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,
waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de
jaaÏÏekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing)
slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

SaÏnenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BÁLANS PER 31 DECEMBER 2017

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 201 7
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Machines en

Overige
bedrijfs

installaties

middelen

Totaal

€

€

€

715.927

9.152

-24.896

725.079
-24.896

691.031

9.152

700.183

301.436

592

302.028

-51.631

-487

-52.118

249.805

105

249.910

1.Ol7.363

9.744

1.027.107

-76.52;

-487

-77.014

940.836

9.257

950.093

Mutaties

Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 201 7
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeveÏminderingen
Boekwaarde per 31 december 2017

Afschrijvingspercentages
Machines en installaties

Overige bedrijfs middelen

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2. Financiële vaste activa
31-12-2017 31-12-2016
€

€

Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
LeningFruytierschool

24.958

De lening wordt in 6 jaarlijkse termijnen ad € 5.990 (inclusief rente) afgelost. Op 20 december 2022 vindt de
betaling van de slottermijn ad € 5.990 plaats.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen
Handelsdebiteuren

23.008

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende activa

5.824

1.561

59.938

88.863

25.686

113.432

91.448

23.008

5.824

1.561

59.938

Handelsdebiteuren
Debiteuren

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Omzetbelastinglaatsteperiode

Per 1 oktober 2017 is er een fiscale eenheid voor de Omzetbelasting met Holding deA (Apeldoorn) B.V.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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31-12-2017 31-12-2016
€

€

Overlopende activa
Nog te factureren omzet

58.131

7.483

705

694

30.027

17.500

88.863

25.686

Rente

9

Contributies en abonnementen
Subsidies

Mogeli?jk volgt er nog een aanvullende subsidie over 2017. In verband met onzekerheid over de

daadwerkelijke ontvangst van betreffende subsidie is deze niet als vordering opgenomen.

4. Liquide middelen
Rabobank NLO4 RABO 0172 0873 92

9.554

35.254

Rabobank NL24 RABO 1096 3615 23

110.306

350.179

119.860

385.433

Samenstellingsverklaring afgegeven
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PASSIVA

5. Eigen vermogen
Geplaatst
kapitaal

A g i0

reserves

Totaal

€

P

€

€

Stand per l januari 2017

10

Overige

50.990

-34.263

16.737

6.929

6.929

-27.334

23.666

Resultaat

Stand per 31 december 2017

10

50.990

31-12-2017 31-12-2016
€

€

Geplaatst kapitaal
Geplaatst en volgestoÏt zijn 10 gewone aandelen nominaal € 1,00

10

10

2017

2016

€

€

Agio
Stand per 1 januari

50.990

50.990

Stand per 31 december

50.990

50.990

Stand per l januari
Resultaatbestemming boekjaar

-34.263

-29.917

6.929

-4.346

Stand per 31 december

-27.334

-34.263

Overige reserves

31-12-2017 31-12-2016
€

€

652.650

699.550

133.523

130.566

786.173

830.116

6. Achtergestelde leningen
ZonDelen Obligatielening
ZonceÏtificaten lening

Samenstellingsverklaring afgegeven
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2017

2016

€

€

ZonDelen Obligatielening
Stand per l januari
Opgenomen gelden
Aflossing

699.550

Langlopend deel per 31 december

652.650

699.550
-46.900
699.550

Deze lening is verstrekt ter financiering van het project Zonnepark Ecofactorij. De ZonDelen hebben een
nominale waarde van € 335 per ZonDeel. Leden van Coöperatie deA U.A. krijgen € 50 korting op het eerste
ZonDeei. De ZoÏu)eien netíaoen een iooptija van vijftien jaar. l)e jaarlijRse uitkering bestaat uit een vast
bedrag aan aflossing plus een rentebonus. Het bedrag aan aflossing per jaar is gelijk aan € 22,33 (l /15 van
€ 335, zijnde de nominale waarde van een ZonDeel).
Zoncertificaten lening
Stand per l januari
Opgenomen gelden
Bijgeschreven rente

130.566
2.957

3.258

Langlopend deel per 31 december

133.523

130.566

71.008
56.300

Deze lening is verstrekt ter financiering van het pro5ect Zon op School. De zoncertificaten hebben een

nominale waarde van € 50. De looptijd van de zonceÏtificaten is zes jaar. Na zes jaar wordt er een bedrag varÏ
€ 10 per zonceÏtificaat als rente uitgekeerd.

7. Voorzieningen
Groot onderhoud machines en installaties

13.592

6.781

2017

2016

€

€

Groot onderhoud machines en installaties

Stand per 1 januari

6.78i

1.516

Dotatie

6.805

5.271

13.592

6.78')

Stand per 31 december

Samenstellingsverklaring afgegeven
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8. Langlopende schulden
31-12-2017 31-12-2016
€

€

Leningen o/g
Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn
Lening van LEN (Loenen Energie Neutraal)

273.592

295.320

1.500

3.365

275.092

298.685

6rXM

ÁL}l/

2Ui0

€

€

Stand per 1 januari
Opgenomen gelden
Aflossing

315.658

219.904

-21.017

-19.246

AflossingsveÏplichting komend boekjaar

-21.049

-20.338

Langlopend deel per 31 december

273.592

295.320

Duurzaamheidslening gemeente Apeldoorn
115.000

Deze lening ad € 340.000 is verstrekt ter financiering van het project Zon voor Huur. Aflossing vindt
annuÏtair plaats over een periode van 180 maanden. Het rentepercentage bedraagt 2%.
Lening van LEN (Loenen Energie Neutraal)
Stand per 1 januari

4.865

6.365

Aflossing

-1.865

-1.500

Aflossingsverplichting komend boekjaar

-1.500

-1.500

.500

3.365

Langlopend deel per 31 december

Deze lening ad € 7.865 is verstrekt ter financiering van het project Zon op School. Aflossing vindt plaats over
een periode van zes jaar. Het betrefí een renteloze lening. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 1.500. Het aantal
resterende jaaÏterrnijnen bedraagt 2.

9. Kortlopende schulden
31-12-2017 31-12-2016
€

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Leningen

Samenstellingsverklaring afgegeven
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31-12-2017

31-12-2016

€

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

1.183

889

2.000

1.850

Overlopende passiva
Accountantskosten
Rente- en bankkosten

78

Vooruitgefactureerde bedragen
Nog te betalen bedragen

13.121

162

70.889
86.088

2.012

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

Fiscale eenheid

De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eerföeid voor de vennootschapsbelasting van Coöperatie deA
U.A.; op grond daaÏvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale
eenheid als geheel.

Per 1 oktober 2017 is er een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met Holding deA (Apeldoorn) B.V.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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5

TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

2017

2016

€

€

l0.Netto-omzet
Omzet Zon voor Huur

31.462

57.793

Omzet Zon op School

17.105

50.735

Omzet werkzaamheden voor derden

13.091

20.087

Omzet Energiebesparing
Omzet Heel Apeldoorn Groen
Omzet Zonnepanelenactie
OmZet Energieievering
Omzet Zonnepark Ecofactorij
Omzet Buurtstroom Apeldoorn
Omzet Windproject

8.060

7.739
3.681
2.000

23.923

22.993

76.258
42.031
2.520

Omzet Biomassa

6.645

268
214.718

171.673

ll.Kostprijs van de omzet
Inkopen Zon voor Huur
Inkopen Zon op School
Inkopen werkzaamheden voor derden
Inkopen Energiebesparing
Inkopen Heel Apeldoorn Groen
Inkopen Zonnepark Ecofactorij
Inkopen BuuÏtstroom Apeldoorn
Inkopen Windproject
Inkopen Biomassa

7.326

34.093

2.922

36.808

11.382

20.087

4.750

8.240
4.363

14.579
42.031
2.520

13.185

264
85.774

1 16.776

18.883

15.441

52.118

19.858

51.631

19.858

12. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten
Werk derden

13.Afschrijvingen
Materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa
Machines en installaties

Overige bedrijfs middelen

487
52.118

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Overige bedrijfskosten
2017

2016

€

€

14. Huisvestingskosten

Overige huisvestingskosten

4.500

3.000

6.805

5.271

15. Exploitatiekosten

Dotatie voorziening groot onderhoud machines en inventaris
16. Kantoorkosten
Kantooföenoeften

Automatiseringskosten
PoÏti

397

891

1.649

3.212

341

730

2.387

4.833

1 7. Verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten

l .426

Interne en exterrÏe bijeenkomsten

235

358

1.661

358

2.493

.468

719

688

1 8. Álgemene kosten
Accountantskosten
Administratiekosten

Overige algemene kosten

36
3.212

2.192

19. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en sooÏtgelijke kosten

998
-33.447

-8.290

-32.449

-8.290

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente lening Fruytierschool

998

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten bank

Rente zonceÏtificering lening
Rente Duurzaamheidslening
Rentebonus ZonDelers

380

325

2.957

1.958

6.121

6.007

23.989
33.447

Samenstellingsverklaring afgegeven
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6 0VERIGE TOELICHTING

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 18 april 2017. De algemene
vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld confoÏÏn het daartoe gedarÏe voorstel.
Bestemming van de winst 2017

De directie stelt voor om de winst over 2017 als volgt te bestemmen:
2017
€

Resultaat na belastingen

6.929

Toevoeging overige reserves

6.929

Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaaÏÏekening
verwerkt.

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2017 geen werknemers werkzaam.

Ondertekening van de jaarrekening
Opmaak jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

APELDOORN, 26 februari 2018

Namens deze

Cöoperatie deA U.A.
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