
 

Avri Realisatie bv 
Aan: Aandeelhouders / leden AB  
Van: Walter Brouwer  
17 juni 2022 
Betreft: Bestemming resultaat 2021 Avri Realisatie BV 
 

MEMO 
In deze memo bericht de directeur / bestuurder van Avri Realisatie en Avri Solar BV (Walter Brouwer) 
de verwachting van de bestemming van het resultaat 2021 van beide BV’s.  
Deze informatie kunt u betrekken bij de oordeelsvorming van de jaarrekening van Avri GR. 
 
Jaarlijks moment van vaststellen resultaat BV 
Betreffende de prioriteit zijn bestuurlijke afspraken gemaakt en daardoor is het niet mogelijk dat de 
jaarrekeningen van de BV’ s voor de behandeling van de jaarrekening van Avri GR worden 
vastgesteld. 
En voor een juist resultaat in de jaarrekeningen moet de subsidie correctie bij Solar BV in de cijfers 
worden meegenomen. Het ministerie van EZK maakt in april deze correctie via de Staatscourant pas 
bekend. 
Hierdoor kan uiterlijk 31 mei de accountant de jaarrekeningen goedkeuren. In juni de Raad van 
Commissarissen (RvC) en uiterlijk begin juli de aandeelhouders (AVA) stellen dan het directievoorstel 
vast. 
 
Resultaat 2021 
De directeur / bestuurder stelt voor om het resultaat ten gunste te brengen van de algemene reserve 
en niet nu uit te keren omdat: 

1. Door de subsidie correctie 2021 wij in 2022 € 200.000,- minder subsidie ontvangen 
2. Op korte termijn (hoge) investeringen noodzakelijk zijn om de inkomsten van de 

stroomopwekking te kunnen blijven garanderen in deze snel veranderende energiemarkt ( bv 
negatieve prijzen bij teveel zon en weinig vraag) 

 
Op 15 juni is dit voornemen met de RvC gedeeld en wordt op de AVA van 7 juli as. aan de 
aandeelhouders toegelicht en besloten. 
 
Tot slot 

• Nadat alle colleges  zijn geïnstalleerd houden  we een informatie avond waar we toelichten 

wat de verschillen zijn tussen de GR en de BV. En wat dat bestuurlijk en financieel betekent. 
Deze informatiebijeenkomst zal in overleg met de griffies in september of oktober worden 
gepland. 
 

• Jaarrekening verkort of volledig 
Ná de  vaststelling door de aandeelhouders ontvangt u de verkorte versies van de 
jaarrekeningen van Avri Realisatie BV en Avri Solar BV. 
Het is daarnaast mogelijk om de volledige jaarrekeningen op het kantoor van Avri te 
Geldermalsen in te zien. (Want jaarrekeningen van BV’ s zijn geen openbare stukken in 
tegenstelling tot de openbare stukken van de gemeenschappelijke regeling Avri.) 


