Jaarverslag 2020 Powered-by-Hattem
In de digitale ALV van 2021 is er al een schatting afgegeven van het resultaat van 2020. De jaarrekening
2020 is nu compleet en goedgekeurd door het bestuur. Samengevat een aantal opvallende zaken in
2020.
Ten eerste hebben we in 2020 voor het eerst een boekwinst gemaakt. Vijf jaar na oprichting een mooi
resultaat. Wat ook terug te zien is in de inkomsten, alle vier eigen zon-installaties draaien volop. De 4
projecten vallen allen onder de PostCodeRegeling van voor 2021. Dat betekent dat deze
certificaathouders ook in 2020 hebben kunnen profiteren (ook mooi rendement) van de
belastingteruggaaf op eigen verbruik.
Op de ALV hebben we de forse investering voor de Zonnestort al genoemd. Dit nieuwe project dat we
voorbereiden heeft deze investering nodig gehad om een inventarisatie en analyse van de flora en
fauna te maken door externe deskundigen. Daarbij worden ook suggesties in het verbeteren van de
natuurwaarde van het terrein.
Verder hebben we al onze investeringen in zonne-installaties voor wat betreft de looptijd (was 15 jaar)
gecorrigeerd. We mogen ervan uit gaan dat de huidige zonne-installaties 20 jaar zullen mee gaan. Door
het corrigeren van eerdere jaren afschrijving, is in 2020 de totale afschrijving relatief laag (dus lagere
kosten in 2020).
Juist aan de opbrengsten kant hadden we ook een resultaat verhogend effect. Namelijk het gelijk
trekken van de energie opbrengsten naar een kalender/boek jaar. Dus vanaf 2020 komen alle
opbrengsten van dat jaar ook financieel in dat boekjaar terecht. Dat gelijk trekken zorgt voor een
eenmalige meevaller. In 2020 werd ook de 4e zonne-installatie in gebruik genomen en dus leverde dat
ook duurzame energie/opbrengsten.
Het is mooi een positief resultaat te zien, maar voor de lange termijn zullen we ons best moeten blijven
doen om het resultaat goed te houden. Hoge kosten zoals verzekeringen en automatisering pakken we
in 2021 aan. Tevens zien we ook een trend van schaarste en dus hoger kosten voor materialen en
arbeid. We verwachten dan voor 2021 ook niet een boekwinst, maar werken eraan om rond het
nulpunt uit te komen. We kunnen in 2021 nog wel wat wind in de rug gebruiken, door wat meer
zonuren. En verder gaan we de uitdaging aan om samen verder te werken aan een duurzame toekomst
voor Hattem!
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