Jaarrekening 2014
Datum
6 mei 2015
Naam
André Nees, Manager Finance & Control
Voorstel besproken met
LOS accountants, directie Coöperatie ParkeerService U.A., Commissie Financiën
Voorgenomen besluit
1. De Jaarrekening 2014 wordt vastgesteld.
2. Het surplus van € 225.238 wordt volledig ten gunste van het eigen vermogen geboekt en
geoormerkt als een innovatiereserve
Samenvatting
Voor u ligt de jaarrekening 2014 van Coöperatie ParkeerService.
Algemeen
De samenvatting, toelichting en directieverslag zitten in de jaarrekening verwerkt (zie pagina’s 4 t/m 15
hiervoor).
Kernpunten:
- Begroting over 2014 is gehaald.
- Bedrijfskosten zijn met 4.4% gedaald t.o.v. van 2013 en vallen 3.4% lager uit dan begroot.
- Stijging IT investeringen met € 200.000.
- Eigen vermogen is gestegen naar € 1.296.000 (was in 2013 € 1.070.000)
- Solvabiliteit is gedaald naar 31,1% (was in 2013 36,3)
Resultaat t.o.v. begroting
Het resultaat is € 51.000 hoger uitgevallen dan begroot was. De voornaamste reden is het interne
signaal om op de uitgaven/ kosten te letten..
Surplus
Het surplus van € 225.238 is volledig ten gunste van het eigen vermogen geboekt. Voorgesteld wordt
om over 2014 geen surplus uit te keren, maar te zien als een innovatiereserve om de volgende
redenen:


Indien besloten wordt tot uitkering van het surplus daalt de solvabiliteit naar 25,7%.
Afgesproken is dat de solvabiliteit minimaal 25% moet bedragen.



De meerjaren investeringsbegroting laat zien dat we gaan investeren de meldkamer en
innovatieprojecten.
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De mogelijkheid bestaat dat we bij uitkering van het surplus voor de toekomstige investeringen
vreemd vermogen (leningen) moeten aantrekken. De kapitaalslasten hiervan komen ten laste
van het surplus en zullen op termijn niet opwegen tegen de voordelen van een hoger eigen
vermogen en/of innovatiereserve.

Vraagstelling - probleemstelling - motivatie
Overeenkomstig de Statuten van Coöperatie ParkeerService moet de ALV de Jaarrekening vaststelen.
Daarmee verleent de ALV de directie en de RvC decharge.
Bijlagen (n)
Jaarrekening 2014

Na besluitvorming:
Opmerkingen
Bij dit onderdeel wordt aangegeven of een ingediend voorstel is vastgesteld danwel deels is vastgesteld.
Een deelbesluit kan nader worden toegelicht wanneer daartoe de noodzaak is vastgesteld bij de
besluitvorming.
Hier wordt ook aangegeven of er na besluitvorming door directie en/of MT nog besluitvorming door de
ALV dient plaats te vinden
Voorstel deels akkoord* akkoord* / niet akkoord* / akkoord onder voorbehoud akkoord ALV*
*doorhalen wat niet van toepassing is.

Toelichting

Datum genomen besluit:
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