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               Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V.

               De bestuurders

               Pannenweg 243

               6031RK  NEDERWEERT

Nederweert, 9 maart 2022

Geachte bestuurders,

1.1  Samenstellingsverklaring

Hoogachtend,

AKRH Administratiekantoor B.V.

R. Hermans

Op grond van deze wetgeving wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening 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.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V..

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

onderneming.

De balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

De jaarrekening van Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert is door ons samengesteld op

basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de

winst- en verliesrekening over 2021 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.

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 jaarrekening.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle

relevante informatie 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. 

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Netto-omzet 384.372 100,0% 514.626 100,0%

Bruto bedrijfsresultaat 384.372 100,0% 514.626 100,0%

Afschrijvingen materiële vaste activa 201.628 52,5% 200.836 39,0%

Bestuurskosten 60.364 15,7% 67.647 13,1%

Exploitatiekosten 24.457 6,4% 24.143 4,7%

Onderhoudskosten 51.401 13,4% 44.050 8,6%

Kantoorkosten 7.525 2,0% 24.146 4,7%

Algemene kosten 16.213 4,2% 10.986 2,1%

Som der bedrijfskosten 361.588 94,2% 371.808 72,2%

Bedrijfsresultaat 22.784 5,8% 142.818 27,8%

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 309 0,1% 9 0,0%

Rentelasten en soortgelijke kosten -39.351 -10,2% -26.929 -5,2%

Som der financiële baten en lasten -39.042 -10,1% -26.920 -5,2%

Resultaat voor belastingen -16.258 -4,3% 115.898 22,6%

Belastingen 2.682 0,7% -19.130 -3,7%

Resultaat na belastingen -13.576 -3,6% 96.768 18,9%

Blijkens de akte d.d. 15-01-2015 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie

Burgerwindturbine Neer B.V. per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62405861.

De doelstelling van Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. wordt in artikel 2 van de statuten als volgt

omschreven:

het bouwen en exploiteren van Duurzame Energieprojecten met name gelegen in de provincie Limburg en

in het bijzonder een windturbine aan de boerderijweg in Neer, het aangaan van geldleningen, het beheren

van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van derden,

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of

daartoe bevorderlijk zijn.

De directie wordt gevoerd door: de heren A. Jansen en J.W. Westra.

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

20202021
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Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

€ €

Het resultaat na belastingen is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 300

Daling van:
Overige personeelskosten 7.283

Kantoorkosten 16.621

Belastingen 21.812

46.016

Het resultaat na belastingen is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Omzet 130.254

Stijging van:
Afschrijvingen materiële vaste activa 792

Exploitatiekosten 314

Onderhoudskosten 7.351

Algemene kosten 5.227

Rentelasten en soortgelijke kosten 12.422

156.360

Daling resultaat na belastingen 110.344

Het resultaat na belastingen 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 110.344. De ontwikkeling van het

resultaat na belastingen 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
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Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

1.4  Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2021

€ €

Resultaat na belastingen -13.576

-13.576

Af:
Vennootschapsbelasting 2.682

2.682

Belastbaar bedrag 2021 -16.258

De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt -2.682

2021

€

Vennootschapsbelasting 2021

Te vorderen vennootschapsbelasting over 2020 i.v.m. carry back -2.682

Voldaan op voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2021 -11.420

Resteert te vorderen over 2021 14.102

31-12-2021

€

Balanspost vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting 2021 14.102

De te vorderen vennootschapsbelasting over het boekjaar 2021 bedraagt € 2.682. Dit bedrag is als volgt

berekend:

2021
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2.  JAARREKENING



2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Windturbine 1.758.091 1.959.719

1.758.091 1.959.719

Vlottende activa

Vorderingen 
Vorderingen op groepsmaatschappijen - 264.002

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 34.243 11.910

Overlopende activa 125.251 170.292

159.494 446.204

Liquide middelen 905.826 241.967

Totaal activazijde 2.823.411 2.647.890

31 december 2021 31 december 2020
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2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal 900.000 900.000

Reserve duurzaamheidsfonds 62.300 144.832

Overige reserves 100.244 54.288

1.062.544 1.099.120

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 1.196.250 1.361.250

1.196.250 1.361.250

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen 165.000 165.000

Handelscrediteuren 2.602 82

Schulden aan groepsmaatschappijen 323.309 -

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen - 1.156

Overlopende passiva 73.706 21.282

564.617 187.520

Totaal passivazijde 2.823.411 2.647.890

31 december 2021 31 december 2020
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Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

2.2  Winst- en verliesrekening over 2021

€ € € €

Netto-omzet 384.372 514.626

Bruto bedrijfsresultaat 384.372 514.626

Afschrijvingen materiële vaste activa 201.628 200.836

Beheerskosten 60.364 67.647

Exploitatiekosten 24.457 24.143

Onderhoudskosten 51.401 44.050

Declaraties duurzaamheidsfonds 7.525 24.146

Overige algemene kosten 16.213 10.986

Som der bedrijfskosten 361.588 371.808

Bedrijfsresultaat 22.784 142.818

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 309 9

Rentelasten en soortgelijke kosten -39.351 -26.929

Som der financiële baten en lasten -39.042 -26.920

Resultaat voor belastingen -16.258 115.898

Belastingen 2.682 -19.130

Resultaat na belastingen -13.576 96.768

2021 2020

 - 9 -



Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

Activiteiten

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Het exploiteren van een windturbine te Neer. 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Pannenweg 243 te Nederweert.

De activiteiten van Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V., statutair gevestigd te Nederweert, bestaan

voornamelijk uit:

Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V., statutair gevestigd te Nederweert is ingeschreven bij de Kamer

van Koophandel onder dossiernummer 62405861.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het

economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende

verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt

gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis

van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen

wordt niet afgeschreven.
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Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Vorderingen

Liquide middelen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Netto-omzet

Bedrijfskosten

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-en-

verliesrekening als interestlast verwerkt.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende

activa opgenomen effecten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 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.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders

vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen

nominale waarde.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten

die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij

eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder

aftrek van transactiekosten.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

2.3  Toelichting op de jaarrekening

Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Belastingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van

de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn

begrepen onder de afschrijvingen.

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar,

waarbij rekening wordt gehouden met fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren,

permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening,

waarbij actieve belastinglatenties slechts worden gewaardeerd indien en voor zover de realisatie daarvan

waarschijnlijk is.

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

 Bedrijfs-

gebouwen en 

-terreinen 

€

Aanschafwaarde 3.012.344

Cumulatieve afschrijvingen -1.053.833

Boekwaarde per 1 januari 1.958.511

Afschrijvingen -200.420

Mutaties 2021 -200.420

Aanschafwaarde 3.012.344

Cumulatieve afschrijvingen -1.254.253

Boekwaarde per 31 december 1.758.091

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 6 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-Courant Zuidenwind - 264.002

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 14.102 -

Omzetbelasting 20.141 11.910

34.243 11.910

Overlopende activa

Nog te ontvangen stroomopbrengst 2020 86.723 21.769

Vooruitbetaalde bedragen 38.528 48.523

Nog te ontvangen SDE over 2020 - 100.000

125.251 170.292

Afschrijvingspercentages:
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Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

2.4  Toelichting op de balans

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Liquide middelen

Rabobank .110 41.799 3.841

Rabobank .082 326.000 107.000

Rabobank .955 50.012 50.007

SNS Bank .655 99.999 42

ING Bank .869 zakelijke rekening 84.407 1.288

ING Bank .869 spaarrekening 99.985 5.000

ASN Bank .593 203.624 74.789

905.826 241.967
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Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2021 2020

€ €

Geplaatst aandelenkapitaal

Stand per 31 december 900.000 900.000

Reserve duurzaamheidsfonds

Stand per 1 januari 144.832 95.209

Mutatie -75.007 73.769

Onttrekking -7.525 -24.146

Stand per 31 december 62.300 144.832

Overige reserves

Stand per 1 januari 54.288 30.143

Uit voorstel resultaatbestemming -13.576 96.768

Uitkering dividend -23.000 -23.000

Mutatie duurzaamheidsfonds 82.532 -49.623

Stand per 31 december 100.244 54.288

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Schulden aan kredietinstellingen

Hypothecaire leningen 1.196.250 1.361.250

2021 2020

€ €

Rabobank lening .447
Hoofdsom 2.310.000 2.310.000

Aflossing voorgaande boekjaren -783.750 -618.750

Stand per 1 januari 1.526.250 1.691.250

Aflossing -165.000 -165.000

Stand per 31 december 1.361.250 1.526.250

Aflossingsverplichting komend boekjaar -165.000 -165.000

Langlopend deel per 31 december 1.196.250 1.361.250

Deze financiering is aangegaan voor de bouw van het project. Het rentepercentage bedraagt 1,95% (10

jaar vast). De aflossing bedraagt € 41.250 per kwartaal. Jaarlijks is het toegestaan om tot 10% van de

hoofdsom boetevrij af te lossen. 

Het deel van de schulden aan kredietinstellingen met een looptijd van langer dan 5 jaar bedraagt

€ 1.031.250,-

Bij de vaststelling van de jaarrekening over boekjaar 2018 is bij aandeelhoudersbesluit ingestemd om een

duurzaamheidsfonds te vormen. Dit fonds is onder andere bedoeld om initiatieven te stimuleren in de

omgeving van Heibloem. In 2021 heeft een ontrekking plaatsgevonden van € 7.525,- ter ondersteuning

van activiteiten voor de dorpsontwikkeling in Heibloem.
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Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

2.4  Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

Rabobank lening .447 165.000 165.000

Handelscrediteuren

Crediteuren 2.602 82

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Coöperatieve Vereniging Zuidenwind U.A. 323.309 -

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting - 1.156

Overlopende passiva

Overlopende passiva 73.706 21.282
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Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Netto-omzet

Stroomopbrengst 369.976 156.021

GVO 10.937 29.188

Stimulering Duurzame Energieproductie 3.459 329.417

384.372 514.626

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 200.420 200.420

Inventaris 1.208 416

201.628 200.836

Beheerskosten

Beheerskosten 60.364 67.647

Exploitatie- en machinekosten

Exploitatie- en machinekosten 24.457 24.143

Onderhoudskosten

Reparatie en onderhoud 51.401 44.050

Declaraties duurzaamheidsfonds

Declaraties duurzaamheidsfonds 7.525 24.146

Algemene kosten

Automatiseringskosten 150 42

Overige algemene kosten 16.063 10.944

16.213 10.986

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebate bank 309 9

De netto-omzet over 2021 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 25,3% gedaald.

De omzetdaling is als volgt te verklaren:

- Vanwege een hogere stroomprijs is ondanks een lagere electriciteit productie de stroomopbrengst

€ 213.955,- hoger uitgevallen;

- De subsidie duurzame energie is in 2021 met € 325.958,- gedaald t.o.v. het jaar 2020.

- De opbrengst van de Garanties van Oorsprong (GVO) zijn met € 18.251,- gedaald. 

Stimulering Duurzame Energieproductie 2021:

De SDE subsidie wordt jaarlijkt uitbetaald aan de hand van een voorschot. De hoogte van de subside is

afhankelijk van de stroomprijs. Vanwege de hoge stroomprijzen in het jaar 2021 bestaat er uiteindelijk over

het jaar 2021 geheel geen recht op SDE Subsidie. Een groot deel van de bedragen die reeds in 2021 in

voorschot waren ontvangen zijn op balansdatum reeds terugbetaald.

De SDE baten in 2021 groot € 3.459,- hebben betrekking op de SDE afrekening over het jaar 2020. In de

jaarrekening 2020 was reeds een verwacht bedrag van € 100.000,- opgenomen. De uiteindelijke definitieve

afrekening 2020 bedroeg € 103.459,-
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Exploitatie Burgerwindturbine Neer B.V. te Nederweert

2.5  Toelichting op de winst- en verliesrekening

2021 2020

€ €

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente lening o/g Rabobank 28.672 32.025

Rente lening o/g Zuidenwind 9.674 -5.119

Rente- en bankkosten 1.005 241

Rentelast Belastingdienst - -218

39.351 26.929

Belastingen

Vennootschapsbelasting -2.682 19.130
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