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Onderwerp

Energiebediijf Rundedal BV (EBR)

Geachte leden van de raad,
In onze vergadering van 25 maart jl. hebben wij een voorstel met betrekking tot
Energiebedrijf Rundedal BV (EBR) behandeld. Dit voorstel behandelde de volgende
onderwerpen:
• Vervallen borgstelling gemeente Emmen aan Gastransport Services BV (GTS)
• Jaarrekening 2006 EBR
• Jaarrekening 2007 EBR
• Financiele situatie EBR
• Opheffing en decharge Raad van Commissarissen (RvC) EBR
• Directievoering EBR
• Administratie en accountantscontrole EBR
Middels deze brief willen wij u informeren over deze onderwerpen en de besluitvorming
van ons college in dezen. De jaarrekeningen 2006 en 2007 van EBR zijn als bijlage aan
deze brief toegevoegd.
Vervallen borgstelling gemeente Emmen aan Gastransport Services BV (GTS)

EBR heeft inmiddels aan alle financiele verplichtingen ten aanzien van GTS voldaan.
Hierdoor is de door de gemeente Emmen afgegeven borgstelling aan GTS, voor de
nakoming van de financiele verplichtingen door EBR, komen te vervallen. Recentelijk is
van GTS een brief ontvangen, waarin het vervallen van de door de gemeente Emmen
afgegeven borgstelling is bevestigd.
Door het vervallen van de borgstelling van de gemeente Emmen aan GTS, voor de
nakoming van financiele verplichtingen door EBR, is het financiele risico voor de
gemeente Emmen ten aanzien van EBR BV beperkt gebleven tot de omvang van de
verstrekte achtergestelde geldlening en het aandelenkapitaal voor een totaalbedrag van €
2,1 mln. Hiervoor is door de gemeente Emmen, op basis van het raadsbesluit van 20
december 2007, reeds een voorziening getroffen.
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Jaarrekening 2006 EBR

De jaarrekening 2006 van EBR is in de AvA-vergadeiing van 14 november 2007 van
EBR vastgesteld. De jaanekening 2006 is voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring. In december 2007 is deze jaanekening 2006 van EBR zonder
verdere inhoudelijke behandeling reeds door ons college aan u aangeboden in verband
met de behandeling van het EBR-dossier in de raadsvergadering van december 2007.
De jaarrekening 2006 sluit met een verlies van € 441.31.3 en een negatief eigen vermogen
per 31 december 2006 van € 507.021. In het verlies over 2006 is € 313.149 creditering
energielevering en vastrecht aan de Trompet over 2006 begrepen. Verder is in dit verlies
€ 113.929 afboeking van geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling begrepen.
Deze immateriele vaste activa zijn in 2006 als bijzondere waardevermindering afgeboekt
in verband met de overdracht van de WKK-installatie in 2007 en de tegenvallende omzet
door het gebrek aan afhemers.
Ons college heeft de jaanekening 2006 van EBR voor kennisgeving aangenomen.
Jaarrekening 2007 EBR

De jaanekening 2007 van EBR is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring
met een toelichtende paragraaf terzake het negatief eigen vermogen en de continuiteit van
de vennootschap. De jaarrekening 2007 van EBR wordt op 1 april door de AvA van EBR
vastgesteld.
De jaanekening 2007 sluit met een verlies van € 1.149.419 en een negatief eigen
vermogen per 31 december 2007 van€ 1.656.440. In het verlies over 2007 is€ 193.211
creditering energielevering en vastrecht aan de Trompet over 2007 begrepen. Verder is in
het verlies over 2007 een afboeking van € 275.435 in relatie tot de overdracht van de
WKK-installatie aan de Trompet opgenomen en is € 541.422 aan vooruitbetaalde posten
per 31 december 2007 in een keer afgeboekt ten laste van de exploitatie 2007.
In het raadsbesluit van 20 december 2007 werd uitgegaan van een verwacht verlies van
circa € 575.000 over 2007. Het verschil van het circa € 575.000 hogere verlies over 2007
dan waarmee bij het raadsvoorstel van 20 december 2007 rekening was gehouden wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat op aandrang van de accountant van EBR de
vooruitbetaalde posten per 31 december 2007 voor een totaalbedrag van € 541.422 in een
keer ten laste van 2007 zijn afgeboekt. Het betreft hier vooruitbetaalde leasekosten aan
De Lage Landen voor een bedrag van € 327.039 en vooruitbetaalde connectionfee aan
GTS voor een bedrag van € 214.383.
Door de vooruitbetaalde kosten in een keer ten laste van 2007 af te boeken is het resultaat
van EBR over 2007 derhalve verslechterd. Hier staat echter tegenover dat de verwachte
exploitatie voor de komende jaren een kleiner verlies laat zien, aangezien een aanzienlijk
deel van de toekomstige kosten nu reeds in een keer ten laste van 2007 zijn gebracht.
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Het jaarlijkse verlies vanaf 2008 wordt nu geraamd op circa € 175.000 per jaar, terwijl in
het raadsvoorstel van 20 december 2007 het verwachte jaarlijkse verlies van EBR vanaf
2008 werd geraamd op circa € 300.000 per jaar. Per saldo is er derhalve geen sprake van
een slechter resultaat, alleen is het resultaat nu anders toegerekend aan de diverse
boekjaren.
Ons college heeft de jaarrekening 2007 van EBR voor kennisgeving aangenomen en is
akkoord gegaan met de formele vaststelling van de jaarrekening 2007 van EBR in de
AvA-vergadering van EBR van 1 april 2008.
Financiele situatie EBR

Het cumulatieve verlies van EBR tot en met 31 december 2007 bedraagt volgens de
jaarrekening 2007 van EBR € 1.674.440. In het raadsvoorstel van 20 december 2007 met
betrekking tot EBR was reeds uitgegaan van een geschat cumulatief verlies van circa
€ 1,1 mln. tot en 2007 voor EBR. Dit verschil is hiervoor reeds toegelicht in de paragraaf
over de jaarrekening 2007 van EBR. Dit hogere verlies, als gevolg van de afboeking van
de vooruitbetaalde kosten in een keer ten laste van 2007, heeft overigens geen invloed op
het gemeentelijke risico met betrekking tot EBR. Het finaniele risico voor de gemeente
Emmen blijft € 2,1 mln. Voor dit bedrag is, op basis van het raadsbesluit van
20 december 2007, binnen de gemeente Emmen reeds een voorziening getroffen.
In het raadsvoorstel van 20 december 2007 is verder aangegeven dat er nog financiele
risico's bestaan voor EBR ten aanzien van het verkrijgen van volledige investeringsaftrek
/ groenfunding ten aanzien van de investeringen in het GOS en de infrastructuur (in de
leasetermijnen is daar namelijk wel reeds rekening mee gehouden) en er financiele
risico's bestaan ten aanzien van de energiebelasting. Het totale risico werd geschat op
circa € 320.000. Het risico met betrekking tot de energiebelasting is in de jaarrekening
2007 van EBR reeds verwerkt. Het risico ten aanzien van de energie investeringsaftrek /
groenfunding is in de jaarrekening 2007 van EBR vermeld onder de "niet in de balans
opgenomen rechten en verplichtingen".
Zoals ook in de jaarrekening 2007 van EBR is aangegeven, kan er in de huidige situatie
getwijfeld wot den aan de continuiteitsveronderstelling ten aanzien van EBR voor de
lange termijn. In de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2007 van EBR is daarom
een toelichtende paragraaf opgenomen omtrent de continuiteitsveronderstelling.
Met betrekking tot de onzekerheid ten aanzien van de toekomst en continui'teit van EBR
is ook reeds in het raadsvoorstel van 20 december 2007 melding gemaakt.
Vanuit de liquiditeitsprognose bezien komt EBR in de huidige situatie, zonder extra
opbrengsten en bij het zich niet voordoen van de aangegeven financiele risico's binnen
circa 1,5 a 2 jaar in liquiditeitsproblemen. Dit was ook reeds in het raadsvoorstel van
20 december 2007 aangegeven. Deze verwachting op basis van de liquiditeitsprognose
wordt niet bei'nvloed door de wijziging in de toerekening van de vooruitbetaalde kosten in
een keer aan 2007 in plaats van aan toekomstige jaren.

Opheff ing en decharge Raad van Commissarissen (RvC) EBR

Aangezien de bedrijfsactiviteiten van EBR in de huidige situatie beperkt zijn tot het
lokale gastransport voor de enig aangesloten tuinder is de behoefte aan een Raad van
Commissarissen minder. Omdat de overdracht van de WKK-installatie aan rozenkwekerij
de trompet VOF nu volledig is afgerond en er ten aanzien van EBR nu een min of meer
stabiele situatie is ontstaan wordt het niet bezwaarlijk geacht de RvC nu op te heffen. De
Raad van Commissarissen van EBR zal per 1 april 2008 worden opgeheven. De huidige
commissarissen zal decharge verleend worden.
Aangezien de RvC en de functie van de RvC in de statuten van EBR is opgenomen, zal
door de opheffmg van de RvC een aanpassing van de statuten van EBR noodzakelijk zijn.
In verband met de opheffing van de RVC als toezichthoudend orgaan zullen ook de
bepalingen ten aanzien van de rol van de AvA / prioriteitsaandeelhouder ten aanzien van
belangrijke besluiten nog een keer goed worden bekeken en zo nodig worden aangepast.
Directievoering EBR

Door de overdracht van de WKK-installatie zijn de bedrijfsactiviteiten van EBR in de
huidige situatie beperkt tot het lokale gastransport voor de enig aangesloten tuinder in het
Rundedal. Hierdoor zijn ook de taken ten aanzien van de besturing van EBR afgenomen.
Aangezien EBR een zelfstandige besloten vennootschap betreft dient er wel een
bestuurder (statutair directeur) te zijn. Gezien het feit dat het beleid er op gericht is om de
aandelen van EBR te verkopen, danwel de activiteiten van EBR en de bedrijfsmiddelen
van EBR over te dragen en EBR gelijktijdig te liquideren is er behoefte aan flexibiliteit
ten aanzien van de invulling van de functie van bestuurder.
Het college heeft als aandeelhouder van EBR besloten de directievoering van EBR voor
de overgangsperiode tijdelijk op te dragen aan Tenergy Consultancy BV voor een bedrag
van € 1.250,- per maand exclusief BTW. Er zal een nieuwe managementovereenkomst
worden afgesloten met ingang van 1 april 2008 waarbij ook de mogelijkheid van
tussentijdse beeindiging zal worden opgenomen. De kosten van de directievoering door
Tenergy komen voor rekening van EBR.
Administratie en accountantscontrole EBR

De administratie van EBR wordt gevoerd door Tenergy. Door Tenergy is een offerte
uitgebracht om ook na 1 april 2008 de administratie te blijven voeren voor een bedrag
van € 400,- per maand exclusief BTW. Het uitbesteden van de administratie is in principe
een bedrijfsvoeringsaangelegenheid en dus de verantwoordelijkheid van de directie.
Aangezien het hier een uitbesteding van de administratie aan het eigen bureau van de
directeur betreft is het goed dat de aandeelhouder hier zijn instemming aan geeft.
Het college, als aandeelhouder van EBR, heeft besloten in te stemmen met de
uitbesteding van de administratie van EBR aan Tenergy met ingang van 1 april 2008 voor
een bedrag van € 400,- exclusief BTW per maand.
De AvA dient op basis van de statuten van EBR een deskundige aan te wijzen teneinde
de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te
brengen en een verklaring af te leggen (artikel 19 lid 5 van de statuten van EBR). Tot op
heden is de controle van de jaarrekening van EBR opgedragen aan OmnyAcc - Van
Teylingen & Partners te Heerhugowaard.

Gezien de gewijzigde omstandigheden en de wijziging in activiteiten heeft het college als
aandeelhouder van EBR besloten de aanwijzing van een deskundige voor de controle van
de jaarrekening 2008 opnieuw te bekijken.
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