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Financiële verantwoording

 De boekhouding van EC Noorddijk is ondergebracht in een on-line
boekhoudprogramma. Dat vullen we zelf in.

 Een administratie kantoor kijkt over onze schouder mee.

 En die verstuurt de officiële stukken naar belastingdienst. (BTW, 
Jaarrekening)

 Een financiële commissie kijkt ook mee.

 2 van die leden: Joost en Froukje hebben kascontrole uitgevoerd. 
Daarover later.



Betalen en ontvangen

 EC Noorddijk betaald vennootschapsbelasting en is BTW plichtig.

 BTW willen we graag terug hebben (~€ 30.000)

 Vennootschapsbelasting willen we zo weinig mogelijk betalen. 
( 2018 € 0)

 Per participatie (paneel) krijgt een lid ongeveer € 20 per paneel per 
jaar. (€ 30 ontvangen en € 10 betalen)

 € 30 per participatie krijg je via je energieleverancier

 € 10 per participatie betaal je aan coöperatie

 De boekhouding wordt gehaald uit de bankafschriften (105).
Saldo balans 2018 is gelijk aan banksaldo 31-12-2018 (€ 8.127)



Investeringen en financiering

 Aanschaf 644 zonnepanelen en aansluitingskosten € 131.933

 Inleg leden € 66.918

 Lening Provincie € 75.000

 Investering wordt afgeschreven in 15 jaar (€ 8795 per jaar), 
daardoor niet of weinig vennootschapsbelasting.

 Lening van Provincie wordt in 15 jaar afgelost



Zonnepanelen 128.995€    

Zonnepanelen - afschrijvingen -3.358€       Installatie wordt in 15 jaar afgeschreven

Investeringskosten Zonnepanelen 6.296€         Enexis, meterkasten etc.

subtotaal 131.933€  

Overlopende activa -3.798€       Overlopende startsubsidie

subtotaal -3.798€     wat niet gebruikt wordt gaat naar provincie

SNS .099 8.127€         Banksaldo per 31-12-2018

subtotaal 8.127€       

totaal 136.263€  

Kapitaal inleg leden EC Noorddijk 66.918€   

Winst lopend boekjaar -4.247€    Zie winst-en verliesrekening 2018

subtotaal 62.671€    

Lening Fonds Nieuwe Doen (2,9%) 49.555€   Leningen worden per maand afgelost

Lening Fonds Nieuwe Doen (0,7%) 24.736€   

subtotaal 74.292€    

Betaalde/ontvangen BTW -700€        BTW is ontvangen in 2019

subtotaal -700€         

totaal 136.263€  

Balans  per 31-12-2018

Activa Passiva Opmerkingen



Activa Passiva

Omzet verkoop energie 234€          Maanden nov en dec

Contributie algemeen 20€             Van leden zonder participaties

Startsubsidie 4.102€       Uitgegeven deel van startsubsidie

Overige kosten Zonnepanelen 539€                  rekeningen < € 450/stuk 

Accountant- administratiekosten 234€                  Boekhoudkantoor

Verzekeringen 86€                    

Bankkosten 15€                    

Kosten uit startsubsidie 4.102€               

Afschrijvingen Zonnepanelen 3.358€               

bedrijfsresultaat -3.977€             

Betaalde rente -270€                 leningen Provincie

winst voor belasting -4.247€             Zie winst/verlies in balans

Winst en verlies 2018


