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Postbus 1074 | 6501 BB Nijmegen | T. 024 - 36 50 965

Aan het bestuur van
Coöperatie Windpower Nijmegen U.A.
Fransestraat 2
6524 JA Nijmegen

Nijmegen, 3 november 2022

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Coöperatie Windpower
Nijmegen U.A. te Nijmegen.

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Coöperatie Windpower Nijmegen U.A. te Nijmegen is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en
de staat van baten en lasten 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, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. 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 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. 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
Coöperatie Windpower Nijmegen U.A.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

VWG accountancy en belastingadvies B.V. ¦ E-mail: info.nijmegen@vwg.nl ¦ KvK nummer: 09187121 ¦ Beconnummer 126135
Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door het SRA van toepassing. Deze zijn op te vragen via onze website www.vwg.nl
Via SRA International lid van INAA GROUP (international network of accountants and auditors)

Algemeen
Bedrijfsgegevens
De coöperatie stelt zicht ten doel te voorzien in de stoffelijke belangen van haar leden met name op het
gebied van duurzame energie voor Nijmegen en omgeving, met name door het (laten) realiseren van
een (burger-) windturbinepark nabij de snelweg A15, met als basis bedrijventerrein De Grift, krachtens
overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat de coöperatie (al dan niet via
groepsmaatschappijen) ten behoeve van haar leden doet uitoefenen.
Het bedrijf van de coöperatie omvat:
a. het produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente Nijmegen en omgeving,
direct of indirect ten behoeve van de leden;
b. het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van
duurzaamheidsbewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het algemeen en de samenwerking tussen
de leden in het bijzonder;
c. het stimuleren van het leveren van duurzame, lokaal opgewekte energie in de gemeente Nijmegen en
omgeving.
De coöperatie tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
a. het (doen) sluiten van overeenkomsten met leden teneinde te voorzien in hun behoefte aan
duurzame, lokaal geproduceerde energie;
b. de productie (danwel het doen produceren) van duurzame energie;
c. het samenwerken met en het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en besturen van andere
ondernemingen;
d. het geven van voorlichting over de lokale opwekking van en het gebruik van duurzame energie;
e. het organiseren van activiteiten op het gebied van duurzame energie of energiebesparing;
f. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren,
financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van (rechten op) goederen;
g. het voorzien in behoefte aan financieringsmiddelen van groepsmaatschappijen en anderen;
h. het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of
bevordelijk kunnen zijn voor één van de sub a tot en met g omschreven doeleinden.

Bestuur
Per balansdatum wordt de directie gevoerd door:
- mevrouw A.A. van der Aalst-Wolken (voorzitter)
- de heer A.H. Lagerweij (penningmeester)
- de heer J.T.M. van Delft (secretaris)
- de heer J.J.G. Debie (bestuurslid)
- de heer A. Rassa (bestuurslid)
- mevrouw M.C. Boot-Smits (bestuurslid)
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Fiscale positie
Berekening belastbaar bedrag
2021
€
-29.007
-29.007

Netto resultaat
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen

36
-28.971
-28.971

Belastbaar bedrag

Compensabele verliezen
Per 31 december 2021 bedraagt de omgvang van de nog te verrekenen verliezen € 118.478.

Oorspronkelijk verlies
€
Verlies 2015
Verlies 2017
Verlies 2018
Verlies 2019
Verlies 2020
Verlies 2021
Totaal

13.411
6.550
25.426
23.033
29.940
98.360

Compensabele
aanspraak
per 1 januari
€

Verlies in
boekjaar
€

4.558
6.550
25.426
23.033
29.940
89.507

28.971
28.971

Compensabele
aanspraak
Compensatie per 31
in 2021
december
€
€
-

4.558
6.550
25.426
23.033
29.940
28.971
118.478

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
VWG accountancy

S.C.G. Verheijen AA
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Coöperatie Windpower Nijmegen U.A. te Nijmegen

Balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

2.831.844

2.704.767

398.798

26.332

3.230.642

2.731.099

ACTIVA
VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa
Deelnemingen

1

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

2

Totaal activazijde
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Coöperatie Windpower Nijmegen U.A. te Nijmegen

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

Inleggelden leden
Duurzaam Energiefonds Nijmegen
Overige reserve

3
4

2.511.800
5.500
678.522

1.996.250
5.500
648.452
3.195.822

2.650.202

4.003

-

VOORZIENINGEN

Reservering energiearmoede fonds

5

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan groepsmaatschappijen
Overige schulden en overlopende
passiva

-

6

52.500

7

30.817

Totaal passivazijde
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3.230.642

2.731.099
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Coöperatie Windpower Nijmegen U.A. te Nijmegen

Staat van baten en lasten over 2021

Netto-omzet
Lasten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Gedeclareerde kosten REIJE energiediensten

2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

8

5.210

750

2.935

9

138
9.819
13.514
9.586

600
11.977
6.232
16.542

5.445
7.267
5.132
14.782

33.057

35.351

32.626

-27.847

-34.601

-29.691

-1.160

-400

-293

-29.007

-35.001

-29.984

284.124

-

409.242

255.117

-35.001

379.258

10
11
12

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten

13

Resultaat uit bedrijfsuitoefening
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt
deelgenomen
Netto resultaat
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Coöperatie Windpower Nijmegen U.A. te Nijmegen

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Coöperatie Windpower Nijmegen U.A. is feitelijk en statutair gevestigd op Fransestraat 2, 6524 JA te
Nijmegen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 57958734.

Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Coöperatie Windpower Nijmegen U.A., statutair gevestigd te Nijmegen, bestaan
voornamelijk uit het verzorgen van duurzame energie ten behoeve van de leden.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van
het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als
bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale
waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine
rechtspersonen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de nominale waarde.
Informatieverschaffing over foutherstel
Foutenherstel
In het boekjaar bleek dat de wijze waarop de deelneming was gewaardeerd onjuist was verwerkt.
De aard en omvang van de materiële fout
De correctie waardering van de deelneming heeft betrekking op de juiste verwerking van het nog niet
uitgekeerde cumulatief preferent dividend. De waardering van de deelneming is per 1-1-2021 verlaagd
met € 115.047. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting van de jaarrekening op blz 10.
De vergelijkende cijfers zijn hierop niet aangepast.
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Coöperatie Windpower Nijmegen U.A. te Nijmegen

Grondslagen
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten
uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening;
voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze
grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de
identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de
grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste
waardering.
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.
Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare
waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn
om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen met een verwachte
looptijd van maximaal een jaar worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
De bepaling van het resultaat
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.
Omzetverantwoording
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van diensten.
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Coöperatie Windpower Nijmegen U.A. te Nijmegen

Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Financiële vaste activa
31-12-2021
€

31-12-2020
€

2.709.122
122.722

2.704.667
100

2.831.844

2.704.767

2021
€

2020
€

Boekwaarde per 1 januari
Correctie waardering per 1-1
Resultaat
Uitgekeerd dividend

2.704.667
-115.047
371.502
-252.000

2.295.425
409.242
-

Boekwaarde per 31 december

2.709.122

2.704.667

1 Deelnemingen
Windpark Nijmegen-Betuwe B.V.
Zonnepark De Grift B.V.

Windpark Nijmegen-Betuwe B.V.

Er is een 95% belang in deelneming Windpark Nijmegen-Betuwe B.V. De deelneming is gewaardeerd op
nettovermogenswaarde. De correctie waardering per 1-1 heeft betrekking op de juiste verwerking van
het nog niet uitgekeerde cumulatief preferent dividend van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland
B.V..
Zonnepark De Grift B.V.
Boekwaarde per 1 januari
Resultaat
Agiostorting

100
-87.378
210.000

100
-

Boekwaarde per 31 december

122.722

100

Er is een 100% belang in deelneming Zonnepark De Grift B.V.. De deelneming is gewaardeerd op
nettovermogenswaarde en de cijfers zijn gebaseerd op de conceptjaarrekening.
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Coöperatie Windpower Nijmegen U.A. te Nijmegen

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2021
€

31-12-2020
€

398.798

26.332

2021
€

2020
€

1.996.250
515.550
2.511.800

1.996.250
1.996.250

2 Liquide middelen
Rabobank

PASSIVA

3 Inleggelden leden
Stand per 1 januari
Storting in boekjaar
Stand per 31 december
1 januari
2021

Aantal ledencertificaten Windpark Nijmegen-Betuwe B.V.
Aantal ledencertificaten Zonnepark De Grift B.V.

7.985
-

31 december
nieuwe leden 2021

10.311

7.985
10.311

Een ledencertificaat Windpark Nijmegen-Betuwe B.V. had bij uitgifte een waarde van € 250.
Een ledencertificaat Zonnepark De Grift B.V. had bij uitgifte een waarde van € 50.

Duurzaam Energiefonds Nijmegen
Stand per 1 januari
Vooruitbetaalde aankopen zonaandeel

5.500
-

12.109
-6.609

Stand per 31 december

5.500

5.500

In 2018 is er een reserve gevormd voor het financieren van andere projecten met als doel
duurzaamheid in de Gemeente Nijmegen te bevorderen.

4 Overige reserve
Stand per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Dividenduitkeringen
Correctie waardering deelneming
Stand per 31 december
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379.258
-

678.522
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Coöperatie Windpower Nijmegen U.A. te Nijmegen

VOORZIENINGEN
31-12-2021
€

31-12-2020
€

4.003

-

2021
€

2020
€

Stand per 1 januari
Dotatie ten laste van resultaat

4.003

-

Stand per 31 december

4.003

-

31-12-2021
€

31-12-2020
€

-

52.500

17.030
6.632
3.424
3.250
481

18.340
664
6.909
2.484
-

30.817

28.397

5 Reservering energiearmoede fonds
Reservering energiearmoede fonds

Reservering energiearmoede fonds

KORTLOPENDE SCHULDEN

6 Schulden aan groepsmaatschappijen
Vooruitontvangen dividend

7 Overige schulden en overlopende passiva
Vooruitontvangen contributie (13 jaar, resp. 14 jaar)
Nog te betalen bedragen
Vooruitbetaalde algemene participaties
Accountantskosten, jaarwerk
Teruggestorte bedragen

Oorspronke- Cumulatief
Stand 1
Vrijval
Stand 31
lijk saldo
vrijgevallen januari
boekjaar
december
€
€
€
€
€
Overzicht vooruitontvangen contributie
Ontvangen contributie 2015
26.200
7.860
18.340
1.310
17.030
Totaal
26.200
7.860
18.340
1.310
17.030
De ontvangen contributie (€26.200 in 2015) wordt over een periode van 20 jaar, oftewel de levensduur
van het project ten gunste van de winst genomen. Jaarlijkse vrijval bedraagt € 1.310.
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Coöperatie Windpower Nijmegen U.A. te Nijmegen

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021
2021
€

2020
€

4.985
225

2.660
275

5.210

2.935

138
-

127
42
5.276

138

5.445

8.555
1.074
190

5.776
1.082
409

9.819

7.267

6.571
4.003
2.940

5.132
-

13.514

5.132

9.586

14.782

8 Netto-omzet
Contributie lidmaatschap
Administratieve kosten overschrijving windaandelen

9 Verkoopkosten
Representatiekosten
Relatiegeschenken
Ontwikkeling website

10 Kantoorkosten
Kosten automatisering
Huur ruimten presentaties en overleg
Kantoorbenodigdheden

11 Algemene kosten
Accountantskosten
Dotatie energiearmoede fonds
Notariskosten

12 Gedeclareerde kosten REIJE energiediensten
REIJE energiedienst (backoffice kosten, administratie en ondersteuning
communicatie)
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Coöperatie Windpower Nijmegen U.A. te Nijmegen

Financiële baten en lasten
2021
€

2020
€

1.160

293

371.502
-87.378

409.242
-

284.124

409.242

13 Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten
Belastingen
14 Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Resultaat Windpark Nijmegen-Betuwe B.V.
Resultaat Zonnepark De Grift B.V.

Nijmegen, 3 november 2022
Coöperatie Windpower Nijmegen U.A.

Bestuur Coöperatie
WindpowerNijmegen U.A.
Het bestuur

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 3 november 2022

14

