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Bestuursverslag
Het bestuur heeft in 2020 diverse keren vergaderd. Door de corona crises hebben deze vergaderingen
veelal digitaal plaatsgevonden. Hierbij zijn verschillende zaken aan de orde gekomen onder meer
betrekking hebbende op verzoeken voor het overdragen van obligaties
aan andere obligatiehouders. In het vierde kwartaal is het bestuur intensief betrokken geweest bij de
door Krammer BV voorgenomen aflossing van de obligatielening aan Enercon GmbH omdat deze
aflossing gevolgen had voor het belang van de obligatiehouders betrokken bij de stichting.
De stichting heeft een financiële bijdrage gegeven voor de ontwikkeling van een ledenportal bij
Krammer BV wat het voor de obligatiehouders eenvoudiger heeft gemaakt om inzicht in de
ontwikkeling van de waarde van de obligaties te krijgen.
De stichting wordt secretarieel en administratief ondersteund door Deltawind. De jaarrekening sluit
met een positief resultaat van € 78.967. De jaarrekening is door de kascontrolecommissie
goedgekeurd.
Het bestuur zal ook in 2021 zich inzetten om de rechten van de obligatiehouders zo goed mogelijk te
waarborgen.
Oude-Tonge, 22 juli 2021
Het bestuur,
Mr. J.M. van Koeveringe-Dekker, voorzitter
Ir. W.H. Standhardt, secretaris
Drs. S.M.P. Jongepier, penningmeester.
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Balans per 31 december 2020

31-12-2020

31-12-2019

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

23.674
136.274
159.948

14.362
63.616
77.978

151.454
8.494
159.948

72.486
5.492
77.978

Passiva
Eigen vermogen
Overige reserves
Kortlopende schulden
Totaal passiva

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staat van baten en lasten over 2020

2020

2019

Baten
Netto omzet

€ 99.901

€ 78.018

€ 12.850
€ 3.787
€ 4.160
€
137
€ 20.934

€ 3.267
€ 2.198
€
67
€
0
€ 5.532

€ 78.967

€ 72.486

Lasten
Bestuurskosten
Automatiseringskosten
Algemene kosten
Financieringskosten

Resultaat
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Toelichting op de jaarrekening
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De Stichting Obligatiehouders Windpark Krammer is op 8 mei 2018 opgericht door Windpark
Krammer BV en heeft tot doel het uitoefenen van de rechten van de obligatiehouders jegens de
uitgevende instelling (Windpark Krammer B.V.) en tegenover derden in overeenstemming met de
obligatievoorwaarden alsmede het aan de obligatie verbonden rechten op zodanige wijze uit te
oefenen dat de belangen van de gezamenlijke obligatiehouders zo goed mogelijk worden
gewaarborgd.
Voor de uitoefening van haar taken ontvangt de stichting jaarlijks een vergoeding van Windpark
Krammer BV. Hieruit kunnen de exploitatiekosten gedekt worden. Deze exploitatiekosten kunnen
naast jaarlijks terugkerende kosten zoals administratiekosten, ICT kosten en
bestuursvergoedingen ook bestaan uit bijvoorbeeld proceskosten in het geval de stichting in het
belang van de obligatiehouders moet procederen tegen Windpark Krammer BV of de financiers
van Windpark Krammer BV. Na 10,5 jaar zijn alle obligatieleningen door Windpark Krammer
annuïtair afgelost. Conform de statuten van de stichting kan het bestuur vanaf dat moment de
stichting ontbinden. In dat geval komt het eventuele liquidatiesaldo ten goede aan de
obligatiehouders, naar rato va de door hen gehouden obligaties.
De Stichting houdt kantoor aan de Boezemweg 13X, 3255 MC Oude-Tonge en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 71611304.

Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit het uitoefenen van de rechten van de obligatiehouders jegens
Windpark Krammer B.V. en tegenover derden in overeenstemming met de obligatievoorwaarden.

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Vorderingen, Schulden en Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in achtgenomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Fiscale grondslagen
Er is geen sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting noch voor de vennootschapsbelasting,
derhalve is het doen van aangifte voor de omzetbelasting of de vennootschapsbelasting niet aan de orde.
Omdat er geen personeel in dienst is, is de stichting ook niet inhoudingsplichtig voor de loonheffingen.
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Toelichting op de balans per 31 december 2020
Vorderingen
Dit betreft een nog te ontvangen vergoeding van Windpark Krammer BV over de periode 1 oktober
2020-31 december 2020. De vorderingen van de stichting op Windpark Krammer BV zijn
achtergesteld bij de vorderingen van de financiers van Windpark Krammer BV.
Liquide middelen
De liquide middelen betreft het saldo per balansdatum op de rekening courant bankrekening bij de
Triodos Bank.

Eigen vermogen
De overige reserves zijn gevormd door toevoeging van het resultaat over het boekjaar aan het eigen
vermogen en is als volgt te specificeren:
Stand per 1 januari 2020
Bij: resultaat boekjaar
Stand 31 december 2020

€ 72.486
€ 78.968
€ 151.454

Kortlopende schulden
Deze post betreft nog te betalen bank-, rente –, secretariaats- en bestuurskosten.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Ten aanzien van de verhouding met Enercon als verstrekker van de Enercon
Lening is de Stichting als vertegenwoordiger van de Obligatiehouders de
Mezzanine Lenders Intercreditor Agreement schriftelijk aangegaan.
Gebeurtenissen na balansdatum
In het eerste kwartaal van 2021 heeft Krammer BV de door Enercon GmbH
versterkte obligatielening afgelost. Herfinanciering van deze lening heeft
plaatsgevonden door een lening van Krammer BV bij de Rabobank. Daarmee is
de Rabobank in de plaats getreden van Enercon en is een nieuwe Mezzanine
Lenders Intercreditor Agreement opgesteld. Aan de obligatiehouders verbonden
aan de stichting is de gelegenheid geboden om gelijk Enercon hun obligaties ter
verkoop aan te bieden. Hier is beperkt gebruik van gemaakt.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2020
Baten
Dit betreft de van Windpark Krammer BV ontvangen vergoeding over 2020. Windpark Krammer BV
verstrekt jaarlijks een vergoeding aan de stichting voor de dekking van de operationele kosten van
de stichting. Deze vergoeding bedraagt 1% van de uitstaande obligatieleningen per 1 oktober van
elk jaar na aflossing. De obligatiehouders hebben per 1 juli 2018 € 10.000.000 aan obligaties
gekocht bij Windpark Krammer BV. Deze obligaties worden in 10,5 jaar annuïtair afgelost door
Windpark Krammer BV. Naast de uitgegeven obligaties wordt de hoofdsom ook gevormd door
ontvangen bouwrente tijdens de bouw van het windpark in totaal € 521.663. Per 1 oktober 2019 is
voor een bedrag van € 358.144 en per 1 oktober 2020 € 770.914 aan obligaties afgelost zodat de
hoofdsom op dat moment € 9.392.605 groot was.

Lasten
Bestuurskosten
Dit betreft de representatievergoeding voor de bestuursleden. Naast de reguliere
bestuursvergaderingen heeft het bestuur zich in het vierde kwartaal expliciet bezig gehouden met de
adequate afwikkeling van de herfinanciering van de Enercon obligaties.

Automatiseringskosten
Dit betreft de kosten voor de en het laten bouwen van een klantenportal voor de obligatiehouders

Algemene kosten
Deze kosten zijn als volgt te specificeren:

2020

2019

verzekeringskosten
secretariaat
fiscale advisering
bankkosten

1.513
2.011
445
191

0
0
0
67

totaal

4.160

67

Financieringskosten
Dit betreft de aan de Triodos bank betaalde creditrente voor aangehouden saldi op de
betaalrekening.

Overige gegevens
Bestemming van het resultaat 2020
In de statuten van de stichting is geen bepaling opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.
Het resultaat over 2020 ad € 78.967 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Dit is in de
jaarrekening verwerkt.
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Deskundigenonderzoek
Op grond van de wettelijke bepalingen behoeft geen controle van de jaarrekening door een externe
accountant plaats te vinden. Wel is de jaarrekening gecontroleerd door een kascontrolecommissie
bestaande uit vertegenwoordigers van Zeeuwind en Deltawind.
Aantal werknemers
Gedurende 2020 waren er geen werknemers werkzaam voor de stichting.
Bezoldiging bestuurders
De bezoldiging van bestuurders bedraagt € 180 per vergadering. Er zijn geen leningen, voorschotten
of garanties verstrekt aan de bestuurders.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 21 juli 2021

Mr. J.M. van Koeveringe-Dekker, voorzitter

Ir. W.H. Standhardt, secretaris

Drs. S.M.P. Jongepier, penningmeester.
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