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Risico soorten Risico's afgedekt 
Toegepaste maatregelen en voorziene 

effectiviteit 
Impact op 2019 NAV

Voorziene impact op 2020 NAV indien risico 

plaatsvindt

Aanpassingen of te 

verwachte 

aanpassingen van het 

risk management in 

2019 of 2020

Profiel risico Nee

Er zijn geen maatregelen getroffen om het 

profiel risico te beheersen. Het is niet 

mogelijk om het effect op de stroomprijs van 

nieuwe windparken te beheersen. 

De windproductie lag in 2019 

hoger dan in het vorige jaar 

maar de stroomprijs was in 

2019 lager dan in het vorige 

jaar. Hierdoor kwam de 

omzet in 2019 licht lager uit 

dan in het vorige jaar.

De Nederlandse overheid verwacht meer 

windparken te ontwikkelen om de Nederlandse 

consumptie van energie voornamelijk uit 

duurzame energiebronnen te laten komen. Het 

grotere aantallen te verwachten windparken kan 

er in de toekomst toe leiden, dat er op 

momenten dat windenergie wordt 

geproduceerd, de stroomprijs daalt. Door een 

afname overeenkomst met Eneco en een SDE 

Subsidie wordt een deel van de lagere prijs 

afgedekt. 

Nee

Electriciteitsprijsrisico Ja

Er is een afname overeenkomst met Eneco 

en een SDE subsidie welke beide het 

grootste deel van het electriciteitsrisico 

afdekken. 

Het electriciteitsprijs risico 

had een negatief effect op de 

omzet omdat de prijs niet het 

hele jaar boven de floor (het 

minimum niveau) lag.

Een sterke daling van de electriciteitsprijs kan 

negatieve effecten hebben op de waarde van de 

belegging. Door de afname overeenkomst met 

Eneco en de SDE subsidie wordt een deel van de 

lagere prijs afgedekt. 

Nee

Rente risico Nee

Het fonds heeft een renteverplichting op de 

projectfinanciering. Een toelichting op het 

rente risico is opgenomen in de toelichting 

van de jaarrekening. 

Dit risico is beperkt door de 

aard van de rente. 

De marktwaarde van de lening kan dalen bij een 

stijgende rente. Westermeerwind Holding B.V. 

kan bij een sterk stijgende rente moeite hebben 

om zich te herfinancieren in de toekomst. 

Nee

Liquiditeits risico Nee

Het fonds investeert in niet liquide 

instrumenten. Verkopen van participaties 

kan, conform het prospectus, alleen op de 

secondaire markt (gedurende de 

handelsronde) indien er vraag is naar de 

participaties. 

Geen

Indien de handelsronde van 2020 niet volledig 

voorziet in het aanbod van participaties zullen 

participanten hun belegging niet kunnen 

verkopen. De beheerder organiseert deze 

handelsronde jaarlijks en brengt daarbij vraag en 

aanbod, waar mogelijk, bij elkaar.

Nee

Inflatie risico Nee

De operationele kosten zijn, met 

uitzondering van de grondkosten, mede 

afhankelijk van de ontwikkeling van de 

inflatie. Indien de inflatie stijgt, stijgen ook 

de kosten voor het windpark als geheel. 

Stijgende kosten hebben een negatieve 

invloed op het rendement van de 

Participaties indien deze niet worden 

doorgerekend op basis van een hogere 

electriciteitsprijs. 

Geen Geen Nee

Krediet risico Nee

Het WMW Leningenfonds heeft een lening 

verstrekt aan Westermeerwind Holding B.V., 

en deze vennootschap heeft de lening op 

versterkt aan het windpark. Het windpark 

maakt eveneens gebruik van ander vreemd 

vermogen (projectfinanciering). Het WMW 

Leningenfonds heeft een achtergestelde 

positie op deze projectfinanciering. Het risico 

van gebruik van vreemd vermogen (project 

financiering) wordt gemitigeerd door de 

overige risico's zo veel mogelijk te beperken, 

waardoor het vreemd vermogen een 

acceptabel niveau heeft en er een hoge mate 

van zekerheid is dat aan de verplichtingen 

kan worden voldaan. Er is een 

reserverekening aangemaakt waar jaarlijks 

een deel van de lening wordt gestald om 

terugbetaling te waarborgen.  

Geen

Indien het windpark in financiele problemen 

komt dan kan het terugbetalen van het 

resterende leningbedrag, dat niet reeds 

gereserveerd is, problematisch worden. 

Nee

Operationeel risico Nee

Het risico is gemitigeerd door de rigide 

operationele procedures die door Privium 

zijn geimplementeerd. De taken en 

verantwoordelijkheden zijn duidelijk 

verdeeld tussen Privium medewerkers. Dit 

geldt ook voor de belangrijkste tegenpartijen 

en dienstverleners. 

Geen Geen Nee

Tegenpartij risico Nee

Het risico is gemitigeerd door het selecteren 

en behouden van relaties met goede 

tegenpartijen en dienstverleners. 

Geen Geen Nee



 











 

 

 





















 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 





Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: de participanten en de beheerder van Westermeerwind Aandelenfonds 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Westermeerwind Aandelenfonds te Amsterdam gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Westermeerwind Aandelenfonds op 31 december 2019 en van het resultaat 

over 2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2019; 

• de winst- en verliesrekening over 2019; en 

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Westermeerwind Aandelenfonds (verder: de beleggingsentiteit) zoals vereist in de Wet 

toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

 

Benadrukking van ontwikkelingen omtrent Corona 
De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van mensen en onze 

samenleving en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties en de beoordeling van de 

mogelijkheid om de continuïteit te handhaven. De jaarrekening en de daarbij behorende controleverklaring zijn een 

momentopname en de situatie verandert van dag tot dag. De invloed van deze ontwikkelingen op Westermeerwind 

Aandelenfonds is uiteengezet in het bestuursverslag (pagina 9 en 10) en de toelichting opgenomen bij de 

gebeurtenissen na balansdatum (pagina 29). Wij vestigen de aandacht op deze uiteenzettingen. 

 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

 



Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

• Algemene informatie, profiel en kerncijfers; 

• Het verslag van de beheerder; 

• De overige gegevens. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze 

werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  

 

De beheerder van de beleggingsentiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het verslag van de beheerder en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van de beheerder van de beleggingsentiteit voor de jaarrekening 
De beheerder van de beleggingsentiteit is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de beheerder verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die de beheerder noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de beheerder afwegen of de beleggingsentiteit in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de beheerder de 

jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de beheerder het voornemen heeft om de 

beleggingsentiteit te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

De beheerder moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

beleggingsentiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende 

en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat 

wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 

het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 

risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 

van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 

als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de beleggingsentiteit; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren 

van de redelijkheid van schattingen door de beheerder en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door de beheerder gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de beleggingsentiteit haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij 

concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 

die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 

kunnen er echter toe leiden dat een beleggingsentiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de beheerder onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de 

significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing. 

 

 

Den Haag, 30 juni 2020 

 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

w.g. drs. R.J. Bleijs RA  


