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Aan het bestuur van
Onze Amsterdam Noord Energie Coáperatie U.A.
Schellingwouderdijk 241
1023 NG Amsterdam

Amstelveen, 19 mei 2015

Geacht bestuur ,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2014 van Onze Amsterdam Noord Energie
Coáperatie U.A. te Amsterdam.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Onze Amsterdam Noord Energie Coáperatie U.A. te
Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de
toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de vennootschap
verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de vennootschap.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In
overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten,
bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van
de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.
De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening
kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de
grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Bur-
gerlijk Wetboek (BW).

Vanhier Bankrashof 3 1183 NP Amstelveen
Telefoon 020 426 43 60 Fax 020 441 57 62 info@vanhier. nl www.vanhier.nl
KvK Amsterdam 33208368 Betonnummer 283320

Diensten ges<hietlen volgens algemene leveringsvoorwaarden waarin een beperking van tle aansprakelijkheid is opgenomen. Desgewenst sturen wij een exemplaar kosteloos toe. UitCrukkelijk wortlen andersluitlenae voorwaartlen
afgewezen. Member of MSI Legal &Accounting network Woridwitle. A Network of Intlepentlant professional firms.
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RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten

Brutomarge

Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Kantoorkosten

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen

Belastingen

Netto resultaat na belastingen

Onze Amsterdam Noord Energie Cooperatie U.A. te
Amsterdam

2014 2013
€ % € °/a

4.540 100,0 6.197 100,0
700 15,4 - -

5.240 115,4 6.197 100,0

260 5,7 195 3,1
-24.560 -541,0 - -

210 4,6 120 1,9
4.527 99,7 2.111 34,1
1.624 35,8 1.795 29,0

- - 305 4,9

-17.939 -395,2 4.526 73,0

23.179 510,6 1.671 27,0

101 2,2 118 1,9

23.280 512,8 1.789 28,9

-788 -17,4 - -

22.492 495,4 1.789 28,9

Samenstellingsverklaring d.d. 19 mei 2015 3



2
vanher
MKB accountants i adviseurs

Resultaatanalyse

Resultaatverhogend

Hogere overige bedrijfsopbrengsten
Lagere overige personeelskosten
Lagere algemene kosten
Lagere kantoorkosten

Resultaatverlagend

Lagere brutowinst
Hogere afschrijvingen materiële vaste activa
Hogere huisvestingskosten
Hogere verkoopkosten
Lagere financiële baten en lasten
Hogere belastingen

2014

€ €

700
24.560

171
305

25.736

1.657
65
90

2.416
17

788

5.033

Verbetering netto resultaat

Onze Amsterdam Noord Energie Coóperatie U.A. te
Amsterdam

20.703
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FINANCIËLE POSITIE

Onze Amsterdam Noord Energie Coáperatie U.A. te
Amsterdam

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de
balans per 31 december 2014 in verkorte vorm.

Financiële structuur

31-12-2014

Activa

Materiële vaste activa
Voorraden en onderhanden werk
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva

Eigen vermogen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

31-12-2013

- - 260 1,2
- - 4.359 20,1

4.697 22,7 6.346 29,2
15.971 77,3 10.747 49,5

20.668 100,0 21.712 100,0

19.044 92,1 -3.848 -17,7
- - 24.560 113,1

1.624 7,9 1.000 4,6

20.668 100,0 21.712 100,0
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Analyse van de financiële positie

Onze Amsterdam Noord Energie Coóperatie U.A. te
Amsterdam

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden

Liquiditeitssaldo
Voorraden en onderhanden werk

Werkkapitaal

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

Financiering

4.697
15.971

6.346
10.747

20.668 17.093

-1.624 -1.000

19.044 16.093

- 4.359

19.044 20.452

- 260

19.044 20.712

Eigen vermogen
Langlopende schulden

19.044 -3.848
- 24.560

19.044 20.712
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KENGETALLEN

Liquiditeit

Current ratio

Vlottende activa
Kortlopende schulden

Onze Amsterdam Noord Energie Coóperatie U.A. te
Amsterdam

Quick ratio

Vlottende activa -voorraden
Kortlopende schulden

De liquiditeitsratio's zijn indicaties voor het vermogen van een organisatie om
aan haar verplichtingen op korte termijn te voldoen

Solvabiliteit

2014 2013 2012

12,7 21,5 7,9

12,7 17,1 5,5

2014 2013 2012

Eigen vermogen 
x 100 92,1

Totaal vermogen

Eigen vermogen 
x 100 1.172,7

Vreemd vermogen

De solvabiliteitsratio's zijn een indicatie voor het vermogen van een organisatie om
aan haar verplichtingen op lange termijn te voldoen.

Rentabiliteit

Bedrijfsresultaat 
x 100 112,1

Totaal vermogen

De rentabiliteit over het totale vermogen geeft een indicatie voor de mate waarin
de onderneming met haar vermogen een opbrengst weet te genereren. De rentabiliteit
van het eigen vermogen geeft weer wat het rendement is dat de onderneming
heeft behaald met haar eigen vermogen. Dit vermogen komt toe aan de eigenaar.

-17,7 -27,6

-15,1 -21,7

7,7 64,4
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FISCALE POSITIE

Onze Amsterdam Noord Energie Coóperatie U.A. te
Amsterdam

2014

Berekening belastbaar bedrag

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen

Gedeeltelijk aftrekbare bedragen

Representatiekosten

Verrekenbare verliezen

Verrekenbare verliezen (geen houdsterverliezen)

Belastbaar bedrag
Afronding

Afgerond belastbaar bedrag

Berekening vennootschapsbelasting

Hierover is aan vennootschapsbelasting verschuldigd:

20,0% van € 3.940

Verliescompensatie

Jaar

2009
2010
2011

Wij zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichtingen.

Met v 'e del" e groet,

~--~'
J 

-.

r

~,}or eenstra
Accountant-Administratieconsulent

23.280

Basisbedrag

39 26,50 10

23.290

-19.346

3.944
4

3.940

788

Nog te com- Nog te com-
penseren be- Compensatie penseren ein-
gin boekjaar in jaar 2014 de boekjaar

€ € €

4.882 4.882 -
12.180 12.180 -
2.284 2.284 -

19.346 19.346 -
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Onze Amsterdam Noord Energie Coáperatie U.A. te
Amsterdam

JAARVERSLAG

Gang van zaken gedurende het boekjaar

Algemene informatie omtrent de rechtspersoon

Onze Amsterdam Noord Energie is een cooperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Dit houdt in dat de
leden slechts voor hun aandeel aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Bespreking van de toestand per balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar

Het bestuur kende in 2014 een heel andere samenstelling dan in 2013. Ivo Koolman had begin 2014 zijn
bestuursfunctie neergelegd, zoals ook bekend is gemaakt tijdens de ledenvergadering, en de financiële man,
Ron de Muijnck deed dat aan het einde van het jaar. Na een wervingsemail aan de leden boden zich twee
nieuwe bestuursleden aan. Kees Meekel is nu secretaris en Bert Kreulen doet de financiën. Ron wordt hartelijk
bedankt voor de consciëntieuze vervulling van zijn functie. Door zijn inspanningen weer op orde gekomen.
Vlak voor zijn vertrek werd bekend dat de verstrekker van de achtergestelde lening, Aestron, af ziet van de
claim. Daardoor is het eigen vermogen van de co6peratie weer positief, wat enige financiële kracht geeft
voor een aanstaande ledenwervingsactie.

Toekomst

Er zit weer wat beweging in. De provincie kan het besluit inzake de toewijzing van plekken voor windmolens
niet lang meer vertragen en zal naar verwachting begin 2016 een besluit nemen over de plekken waar in
Noord-Holland windturbines mogen worden gebouwd. Onze Energie dingt samen met NDSM Energie mee naar
plekken voor windturbines. De kansen zijn goed doordat aan veel vereisten van de provincie wordt voldaan.
Mochten het Keerkringpark en de NoorderI]plas worden gekozen, dan kan een vergunning worden
aangevraagd waarna de bouw van de eerste windturbine, die in het Keerkringpark, kan worden gestart. De
voorbereidingen voor die bouw zijn in gang gezet.

De vooruitgang van de plannen betekent ook dat Onze Energie verwacht dat het klimaat voor een succesvolle
ledenwerving langzamerhand weer gunstiger wordt. De coáperatie wil zich daarbij in eerste instantie gaan
concentreren op de gedeeltes in Amsterdam-Noord die in de buurt van het Keerkringpark en de NoorderIJplas
liggen, zoals Oostzanerwerf, Molenwijk, Tuindorp Oostzaan en Kadoelen. Het aanbod van schone, relatief
goedkope energie in combinatie met het eigenaarschap van een molen heeft naar verwachting
aantrekkingskracht.

Bij de wervingsactie zal in eerste instantie de nadruk komen te liggen op een grotere naamsbekendheid.
Naarmate de bouw nadert en in gang is gezet, zal de ledenwerving zelf dominant worden. Onze Energie
verwacht dat werving dan pas succesvol zal verlopen als duidelijk is geworden dat de windmolen ook
daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Het bestuur van Onze Energie wil bij de acties gericht op de
naamsbekendheid en ledenwerving leden inschakelen en hoopt op hun steun nu de realisatie van het doel
van de coóperatie toch echt begint te naderen en de voordelen van een lidmaatschap steeds makkelijker
voor het voetlicht zijn te brengen.

Namens het bestuur,

Marcel Gort
Voorzitter

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d
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Verslag werkzaamheden raad van commissarissen

De leden hebben tijdens de jaarvergadering op 8 mei 2014 décharge verleend voor 2013. Er zijn het
afgelopen jaar belangrijke ontwikkelingen geweest. De provincie die de laatste hindernis vormt voor de bouw
van een windturbine in het Keerkringpark, moet op zijn laatst begin 2016 keuzes maken voor locaties. Dit is
onontkoombaar wil zij aan de regeringseisen voldoen wat betreft de hoeveelheid opgewekte energie in de
nabije toekomst. Het Keerkringpark voldoet aan veel van de criteria die de provincie heeft vastgesteld voor
geschikte locaties voor windenergie en maakt dus een goede kans om geselecteerd te worden. Als dat
gebeurt, kan snel met de bouw begonnen worden. NDSM Energie heeft hierbij de leiding; Onze Energie zal
deelnemer zijn.

De aanstaande beslissing is ook geschikt als stimulans voor een nieuwe ledenactie. De turbine wordt dan
concreter, wat naar verwachting een grotere belangstelling zal wekken bij Noorderlingen om deel te nemen
en lid te worden van Onze Energie - NDSM Energie richt zich op zakelijke klanten.

Ondertussen is 2014 benut om de interne huishouding verder op orde te krijgen en af te rekenen met de
laatste lasten van het ambitieuze begin van de coóperatie. Aestron bleek bereid af te zien van zijn vordering
die als achtergestelde lening in de balans is opgenomen. De Raad van Commissarissen is de betrokkenen
hiervoor dank verschuldigd. AI naar gelang de boekingsdatum - de kwijtschelding geschiedde rond de
jaarwisseling -vertoont 2014 of 2015 weer een positief eigen vermogen. Dat is verheugend, want het geeft
financiële en operationele speelruimte. Er valt een belangrijk bedrag vrij dat kan worden ingezet voor
ledenwerving en mogelijke deelneming in de turbine.

De Raad van Commissarissen is in 2014 in wisselende samenstellingen bijeen gekomen met het bestuur;
soms waren er bijeenkomsten in klein gezelschap, ter voorbereiding van een speciale activiteit, soms ook
waren er bijeenkomsten met het bestuur. De taakverdeling binnen de Raad is in 2014 ongewijzigd gebleven:
Anrik Engelhard is secretaris, ]aap Barendregt is voorzitter en Hans Wiltink en Arie Kroon zijn de overige
leden. Bij de jaarvergadering is Anrik Engelhard herkozen door de leden. Bij de komende jaarvergadering
speelt de verlenging van het commissariaat van Arie Kroon. Hans Wiltink heeft te kennen gegeven vervroegd
te willen aftreden. Dat is spijtig; hij concentreert zich als commissaris op zijn werkzaamheden bij NDSM
Energie. De Raad is hem dank verschuldigd en zoekt dus naar versterking.

Binnen het Bestuur is een wijziging opgetreden. Ivo Koolman heeft aan het begin van 2014 zijn functie
neergelegd, zoals aangekondigd in het vorige jaarverslag. In het najaar heeft Ron de Muijnk aangegeven
per 1 januari 2015 met zijn bestuurswerkzaamheden te willen stoppen. Hij heeft sinds het aantreden van het
nieuwe bestuur op doelmatige wijze de financiële zaken behartigd en er voor gezorgd dat in de huishouding
de kosten beter werden afgestemd op de uitgaven. De commissarissen danken hem hartelijk voor zijn
effectieve inzet. De in het vorige verslag aangekondigde zoekactie onder de leden heeft twee nieuwe
bestuursleden opgeleverd. Bert Kreulen gaat de financiële zaken behartigen. Kees Meekel de secretariële.
Marco van Langen is verantwoordelijk voor de website en de communicatie met de leden. Die wordt in de
toekomst steeds belangrijker. Marcel Gort is voorzitter. De Raad van Commissarissen dankt het bestuur
voor de geleverde inspanningen in het afgelopen boekjaar.

Namens de Raad van Commissarissen,

Jaap Barendregt
Voorzitter

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 10
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2014 31-12-2013

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1

Inventarissen - 260

Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

Gereed product en handelsgoederen 2 - 4.359

Vorderingen 3
Belastingen en premies sociale 4
verzekeringen 56 31

Overige vorderingen en overlopende activa 5 4.641 6.315

4.697 6.346

Liquide middelen 6 15.971 10.747

Totaal activazijde 20.668 21.712
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Onze Amsterdam Noord Energie Coáperatie U.A. te
Amsterdam

31-12-2014 31-12-2013
€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen 7

Ledenkapitaal 8 16.650 16.250
Overige reserve 2.394 -20.098

19.044 -3.848

Langlopende schulden 9

Achtergestelde leningen 10 - 24.560

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale 11
verzekeringen 788 -
Overige schulden en overlopende passiva 12 836 1.000

1.624 1.000

Totaal passivazijde 20.668 21.712
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2014

[a

Netto-omzet 13 4.540
Overige bed rijfsopbrengsten yq 700

Brutomarge

Afschrijvingen materiële vaste activa 15 260
Overige bedrijfskosten 16 -18.199

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 17

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór
belastingen

Belastingen Ig

Netto resultaat na belastingen

Onze Amsterdam Noord Energie Coóperatie U.A. te
Amsterdam

2014

5.240

17.939

23.179

101

23.280

'~óó

22.492

2013
€ €

195
4.331

6.197

4.526

i F~i

i inv

1.789
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Onze Amsterdam Noord Energie Coóperatie U.A. te
Amsterdam

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014

2014 2013
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 23.179 1.671

Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa 260 195

Verandering in werkkapitaal
Mutatie voorraden en onderhanden werk 4.359 2.000
Overige vorderingen 1.649 -396
Kortlopende schulden (exclusief banken) 624 -1.624

6.632 -20

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
30.071 1.846

Ontvangen interest 101 118
Belastingen -788 -

-687 118

Kasstroom uit operationele activiteiten
29.384 1.964

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie ledenkapitaal 400 250
Aflossing achtergestelde leningen -24.560 -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-24.160 250

Mutatie geldmiddelen
5.224 2.214
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Onze Amsterdam Noord Energie Coóperatie U.A. te
Amsterdam

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Activiteiten

De activiteiten van Onze Amsterdam Noord Energie Co6peratie U.A., statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan
voornamelijk uit het behartigen van de belangen van haar leden door met hen overeenkomsten ter
zake van de levering van duurzame energie te sluiten in het bedrijf dat het te dien einde ten behoeve van
haar leden uitoefent of doet uitoefenen.

De coóperatie tracht haar doel te bereiken onder andere door:

- het inkopen en leveren van duurcame energie;
- de productie van duurzame energie;
- het samenwerken met, deelnemen in- en het voeren van de directie of het manegement over-
en het financieren van andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen met een soortgelijk of

aanverwant doel;
- het bevorderen van energiebesparing;
- het verminderen en beperken van uitstoot van Kooldioxide (CO2);
- al hetgeen tot het vorenstaande behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin.

Als nevendoel kan de coóperatie ook andere doelen van de leden, waaronder ideële, behartigen.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Onze
Energie zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is,
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW. De jaarrekening is opgesteld in €.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 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, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voorraden

Voorraden gereed product worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.

Vorderingen

De vorderingen 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
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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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en 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.

Netto omzet

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.

Overige bedrijfsopbrengsten

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn gederfd of een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft
voorgedaan, dit voor zover het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van
een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen
worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen
inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit
operationele activiteiten.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen
aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract
wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Onze Amsterdam Noord Energie Coóperatie U.A. te
Amsterdam

Inventarissen

Stand per 1 januari 2014

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 1 januari 2014

Mutaties

Afschrijvingen

Saldo mutaties

Stand per 31 december 2014

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2014

Afschrijvingspercentages
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Vlottende activa

Voorraden en onderhanden werk

2 Gereed product en handelsgoederen

Voorraad drukwerk en folders

3 Vorderingen

4 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

5 Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te factureren bedragen
Overige vorderingen

6 Liquide middelen

Rabobank 1522.79.938
Rabobank BedrijfsTeleRekening 1266.756.868

De saldi van de bankrekeningen luiden conform het laatste dagafschrift en staan de
coóperatie volledig ter vrije beschikking.

Onze Amsterdam Noord Energie Coóperatie U.A. te
Amsterdam

31-12-2014 31-12-2013
€ €

- 4.359

56 31

4.540 6.197
101 118

4.641 6.315

1.171 247
14.800 10.500

15.971 10.747
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PASSIVA

7 Eigen vermogen

Onze Amsterdam Noord Energie Coóperatie U.A. te
Amsterdam

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Ledenkapitaal Overige reser- Totaal
ve

€ € €
16.250 -20.098 -3.848

Stand per 1 januari 2014
Uit resultaatverdeling - 22.492 22.492
Aandelenemissie 400 - 400

Stand per 31 december 2014 16.650 2.394 19.044

8 Ledenkapitaal

Het ledenkapitaal van Onze Amsterdam Noord Energie Coáperatie U.A. bestaat uit aandelen. Ieder aandeel heeft
een nominale waarde van vijftig euro (€ 50,00). Per eind 2014 zijn er 333 aandelen uitgegeven.
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Onze Amsterdam Noord Energie Coáperatie U.A. te
Amsterdam

9 Langlopende schulden

2014 2013
€ €

10 Achtergestelde lening oprichters coáperatie

Stand per 1 januari

Hoofdsom
Cumulatieve kwijtscheldingen

Saldo per 1 januari

Mutaties

Kwijtscheldingen

Stand per 31 december

Hoofdsom
Cumulatieve kwijtscheldingen

Saldo per 31 december

24.560 40.000
- -i s_aan

24.560 24.560

-24.560 -

24.560 24.560
-24.560 -

- 24.560

De achtergestelde lening aan de oprichters zal slechts door de coáperatie dienen te worden ingelost indien aan de
volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De financiering van het windmolenpark is gerealiseerd, en alle vereiste vergunningen zijn afgegeven,
waarmee de bouw van het windmolenpark kan starten (dauwel is gestart);
- Uitkering van de voorziening brengt de liquiditeit en continuïteit van de coáperatie niet in gevaar.

Begunstigden van deze achtergestelde lening zijn de ondernemingen van de heren Boone en Gort, genaamd
Constructive Results en Aestron BV, dan wel diens rechtopvolgers, waarbij 38,6% ten gunste komt van
Constructive Results en 61,4% ten gunste van Aestron BV. Er zijn geen afspraken gemaakt mbt een eventuele
rente op de lening.

In 2012 heeft de heer Boone, namens Constructive Results, aangegeven zijn aandeel in de achtergestelde lening
niet meer te zullen opeisen. Derhalve is er een bedrag van € 15.440 vrijgevallen ten gunste van het resultaat van
de coóperatie.

In december 2014 heeft Aestron BV aangegeven haar aandeel in de achtergestelde lening eveneens niet meer te
zullen opeisen. Derhalve is er een bedrag van € 24.560 vrijgevallen in het resultaat over het jaar 2014 van
coóperatie.
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Kortlopende schulden

Onze Amsterdam Noord Energie Coóperatie U.A. te
Amsterdam

31-12-2014 31-12-2013

11 Belastingen en premies sociale verzekeringen
€ €

Vennootschapsbelasting

12 Overige schulden en overlopende passiva

Overige bedrijfskosten

788 -

836 1.000
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Onze Amsterdam Noord Energie Coáperatie U.A. te
Amsterdam

TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING
2014 2013

€ €

13 Netto-omzet

Omzet marge op energie

14 Overige bedrijfsopbrengsten

Ontvangen bijdragen en donaties

15 Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen

16 Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Kantoorkósten

Overige personeelskosten

Vrijval achtergestelde lening beloning oprichters

Huisvestingskosten

Huur bedrijfspanden

Verkoopkosten

Relatiegeschenken
Advertentiekosten
Onderhoud en ontwikkeling websites
Correctie ivm verbruik voorraad drukwerk en folders

4.540 6.197

700 -

260 195

-24.560 -
210 120

4.527 2.111
1.624 1.795

-lit.lyy 4.~i:i1

-24.560

210 120

40 -
128 -

- 111
4.359 2.000

4.527 2.111
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Onze Amsterdam Noord Energie Coáperatie U.A. te
Amsterdam

2014 2013
€ €

Algemene kosten

Accountantskosten 798 999
Contributies en abonnementen 149 305
Verzekeringen 303 250
Bankkosten en overige kosten geldverkeer 174 151
Overige algemene kosten 200 90

1.624 1.795

Kantoorkosten

Porti en koeriersdiensten

17 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen depositorente

18 Belastingen

Vennootschapsbelasting

Amsterdam,

Onze Amsterdam Noord Energie Coóperatie U.A.

M.P. Gort
Namens het bestuur

- 305

101 118

-788 -
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Onze Amsterdam Noord Energie Cooperatie U.A. te
Amsterdam

OVERIGE GEGEVENS

Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

Aangezien Onze Amsterdam Noord Energie Coáperatie U.A. binnen de door de wet gestelde grenzen (artikel 396
Titel 9 Boek 2 BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring omtrent de getrouwheid
te worden toegevoegd.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

In artikel 23 van de statuten is het volgende bepaald:

1. Ten aanzien van de winstverdeling geldt het volgende:
a. van de behaalde winst wordt aan de leden over hun aandelenbezit een percentage uitgekeerd, vast te stellen
door het bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, over de nominale waarde van de aandelen,
hierna te noemen: dividend. Het bestuur kan ook besluiten om geen dividend uit te keren.
b. het daarna resterende bedrag wordt toegevoegd aan een reserve die ten doel heeft de continuiteit van de
onderneming van de coáperatie te waarborgen; in geval van een overdracht van aandelen in het ledenkapitaal aan
de coáperatie kan de daarvoor verschuldigde prijs door het bestuur ten laste van voormelde reserves worden
gebracht.
2. Het dividend is veertien dagen na vaststelling betaalbaar.
3. Het vastgestelde dividend vervalt aan de coáperatie voor zover dit niet binnen twee jaar na betaalbaarstelling is
opgevraagd.

Voorstel resultaatverwerking

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering is het resultaat na
belasting over 2014 ad € 22.492 toegevoegd aan de overige reserves.
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