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De Raad van Bestuur heeft op 4 september 2015 de verkorte tussentijdse geconsolideerde 

financiële rekeningen van 4Energy Invest, die zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34, 

goedgekeurd voor de periode van zes maanden die eindigde op 30 juni 2015. De rekeningen 

zijn onderworpen aan een beperkte controle door KPMG Bedrijfsrevisoren. De financiële 

verslaggeving voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2015 is in 

overeenstemming met IAS 34 – tussentijdse financiële verslaggeving zoals goedgekeurd door 

de EU. 
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1. Tussentijds beheerverslag 
 
Het tussentijds beheerverslag moet gelezen worden samen met de verkorte geconsolideerde 

tussentijdse financiële rekeningen van 4Energy Invest, afgesloten op 30 juni 2015. 

 

 

I. Belangrijkste gebeurtenissen in de eerste zes maanden van 2015 
 
Operationele resultaten 
 

De eerste helft van 2015 werd gekenmerkt door een stabiele verkoop van elektriciteit in de 

warmtekrachtkoppelingsinstallatie van Ham daar waar er een lichte terugval was voor wat 

betreft de verkochte hoeveelheid elektriciteit in de warmtekrachtkoppelingsinstallaties van Amel 

(-7,8%). Anderzijds werden er op geconsolideerde basis hogere prijzen genoteerd voor de 

verkochte elektriciteit (+14,4%). Door een lichte terugval van de produktie van de 

warmtekrachtkoppelingsinstallaties van Amel was er op geconsolideerde basis een daling in het 

aantal ontvangen groenestroomcertificaten (-1,9%). In vergelijking met de cijfers uit de eerste 

jaarhelft van 2014 noteerde 4HamCogen inkomsten uit een commerciële overeenkomst die op 

10 april 2014 werd afgesloten tussen 4HamCogen NV en Ecopower CVBA voor de levering van 

energie. Ecopower gebruikt deze energie in zijn produktieproces van houtpellets. Dit alles 

resulteerde in een beperkte stijging van de inkomsten (+1,5%) op geconsolideerde basis ten 

opzichte van dezelfde periode in 2014. 

De direkte kosten geliëerd aan deze omzet stegen met 1,7%, in lijn met de stijging van de 

inkomsten. De personeelskosten lagen hoger voornamelijk als gevolg van de versterking van 

het operationele team zowel in Ham als in Amel. De overige bedrijfskosten daalden aanzienlijk. 

Dit is vooral toe te schrijven aan het feit dat in dezelfde periode van vorig jaar de volledige 

provisie (-801 k€) van de shareholders value sharing fee overeenkomst voor het management 

in resultaat werd genomen, daar waar een herberekening van deze fee in een positieve 

correctie resulteerde van +27 k€. Verder werd de eerste helft van 2014 nog gekenmerkt door 

extra kosten verbonden aan het vinden van een oplossing voor de financiële problemen van de 

groep (-439 k€). 

Dit alles heeft geleid tot een stijging van de het resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. 

afschrijvingen, waarderveminderingen en voorzieningen van 53 k€ voor de eerste 6 maanden 

van 2014 naar 981 k€ voor dezelfde periode in 2015. 

Doordat de situatie op de markt van houtpellets niet verbeterd is, bleef de Amel III installatie 

buiten gebruik in de eerste helft van 2015.  
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II. Verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten voor de eerste zes maanden van 
2015 
 
De verkorte geconsolideerde tussentijdse winst-en-verliesrekening en de verkorte 

geconsolideerde tussentijdse balans weerspiegelen de volgende status van de verschillende 

investeringsprojecten die door 4Energy Invest werden ontwikkeld: 

 
 
4Energy Invest en haar dochtervennootschappen baten momenteel de volgende installaties uit: 

• Amel I-warmtekrachtkoppeling ('Amel I') (geëxploiteerd binnen Renogen); 

• Amel II-warmtekrachtkoppeling ('Amel II') (geëxploiteerd binnen Renogen); 

• Warmtekrachtkoppeling te Ham ('Ham') (geëxploiteerd binnen 4HamCogen); 

 

Naast bovenstaande investeringsprojecten die in commerciële exploitatie zijn, beschikt 4Energy 

Invest over een pellets productieinstallatie ('Amel III') (resorterend onder Renogen). Gegeven de 

huidige marktomstandigheden en de technische specificaties van deze installatie, ligt deze 

installatie sedert 1 juli 2013 stil.  Deze zal maar heropgestart worden ingeval positieve 

kasstromen kunnen gerealiseerd worden.  

 

Verder zijn er geen andere installaties of projecten in ontwikkeling. 

 

Een gedetailleerde beschrijving van de verschillende investeringsprojecten is tevens 

opgenomen op onze website (www.4energyinvest.com) en in ons jaarverslag voor 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.4energyinvest.com/
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Verkorte geconsolideerde tussentijdse winst-en-verliesrekening voor de periode van zes 
maanden tot 30 juni 2015 
 

30-06-15 30-06-14

Omzet 8.960 8.749

Overige bedrijfsinkomsten 75 150

Inkomsten 9.036 8.899

Kosten van de omzet -5.693 -5.597

Personeelskosten -1.436 -1.235

Overige bedrijfskosten -925 -2.015

981 53

954 854

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen -658 -1.151

Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa 0 -560

Bedrijfsresultaat 323 -1.658

Financiële resultaat -23 41.659

Resultaat voor belasting 300 40.001

Inkomstenbelasting 0 0

Resultaat van de periode 300 40.001 (*)

Voor de 6 maanden afgesloten op

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen, 

waardeverminderingen en voorzieningen

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen, 

waardeverminderingen en voorzieningen (excl. Impact IFRS 2)

 
 

(*) Het netto resultaat werd op een niet recurrente manier  beïnvloed door de verwerking van de schuldherstructurering.  

 

 

 
De omzet van € 8,96 miljoen tijdens de eerste zes maanden van 2015 ligt 2,4% hoger dan in 

dezelfde periode van 2014. Deze omzetstijging is voornamelijk het gevolg van de hogere 

elektriciteitsprijs (+14,4% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar) en van de commerciële 

overeenkomst voor de levering van energie met Ecopower voor wat betreft 4HamCogen.  Deze 

twee factoren compenseren ruimschoots de daling van de hoeveelheid verkochte stroom op het 

elektriciteitsnet (-6,5%) en de daling van het aantal ontvangen groenestroomcertificaten (-1,9% 

in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar) dewelke beiden het gevolg zijn van de iets lagere 

productie opgetekend bij Renogen.  

De omzet omvat voornamelijk de verkoop van groenestroom certificaten (€ 6,51 miljoen, tegen 

€ 6,65 miljoen in dezelfde periode van 2014) en de verkoop van elektriciteit op het 

elektriciteitsnet (€ 2,14 miljoen, tegen € 2,00 miljoen in dezelfde periode van 2014).  

 

De overige bedrijfsinkomsten slaan vooral terug op verminderingen van bedrijfsvoorheffing. De 

daling van de overige bedrijfsinkomsten ten opzichte van 2014 is toe te schrijven aan het feit dat 

er in 2015 geen schadegevallen waren waarvoor er een vergoeding vanwege de verzekeraars 

werd ontvangen (in de eerste 6 maanden van 2014 ontving Renogen een compensatie van de 

verzekeraars voor een totaal bedrag van 81 k€).   
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De kosten van de omzet tijdens de eerste zes maanden van 2015 bedroegen € 5,69 miljoen 

(tegen € 5,60 miljoen in de eerste helft van 2014) en omvatten de aankoop van biomassa voor 

€ 2,98 miljoen (tegen € 3,44 miljoen in 2014), de voorbehandelingskosten van de biomassa 

voor € 0,63 miljoen (€ 0,54 miljoen in 2014), de onderhoudskosten voor € 0,96 miljoen (tegen € 

0,60 miljoen in 2014), de kosten van het injecteren van elektriciteit op het elektriciteitsnet (feed-

in tarieven) voor € 0,11 miljoen (tegen € 0,12 miljoen in 2014), de kosten voor het afvoeren en 

verwerken van assen voor € 0,73 miljoen (tegen € 0,64 miljoen in 2014) en andere kosten voor 

€ 0,28 miljoen (tegen € 0,26 miljoen in 2014). Dit betekent dat de totale kost van de biomassa 

(aankoop, voorbehandeling en afvoer en verwerking van de assen) gedaald is met bijna 6% 

vergeleken met vorig jaar. Dit is vooral te danken aan een verbetering van het aankoopproces.   

 

De personeelskosten stegen met 16,3% vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar ten 

gevolge van de versterking van de operationele teams in beide sites met ondermeer een site-

manager voor 4HamCogen, een operationele technische ondersteuning en een extra laborant 

in Renogen. Daarnaast waren er bijkomende personeelskosten voor het onderhoud van beide 

sites.  

 

De overige bedrijfskosten daalden aanzienlijk in vergelijk met vorig jaar. Dit is vooral toe te 

schrijven aan het feit dat in dezelfde periode van vorig jaar de volledige provisie (-801 k€) van 

de shareholders value sharing fee overeenkomst voor het management in resultaat werd 

genomen, daar waar een herberekening van deze fee per 30 juni 2015 in een positieve 

correctie resulteerde van +27 k€. Verder werd de eerste helft van 2014 nog gekenmerkt door 

extra kosten verbonden aan het vinden van een oplossing voor de financiële problemen van de 

groep (-439 k€). Daarnaast waren er in de eerste helft van 2015 bijkomende vergoedingen voor 

bestuurders omwille van de versterking van de Raad van Bestuur en voor bijkomende 

dienstverlening (+ 113 k€).  

Er werden geen bedrijfskosten geactiveerd in 2015. 

 

Het resulterende bedrijfsresultaat voor de eerste zes maanden van 2015, exclusief 

afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen en excl. provisie voor de shareholders 

value sharing fee, bedroeg € 0,95 miljoen (10.6% van de inkomsten) vergeleken met € 0,85 

miljoen (9,6% van de inkomsten) in de eerste zes maanden van 2014.  

 

Er werden afschrijvingen geboekt op de materiële vaste activa van Amel I, Amel II en Amel III 

en Ham voor een totaal bedrag van € 0,6 miljoen tegenover € 0,5 miljoen in dezelfde periode 

van vorig jaar.  

Met betrekking tot de installatie van Amel III (pelletinstallatie) is de situatie ongewijzigd ten 

opzichte van het voorgaande jaar. Het management bekijkt verder op welke manier de 

installatie voor andere doeleinden binnen de groep kan ingezet worden.  

 

Er werden geen bijkomende uitzonderlijke waardeverminderingen geboekt op de materiële 

vaste activa. 
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In overeenstemming met de waarderingsregels omtrent de wisselstukken, werd er een 

waardevermindering voor wisselstukken geboekt van 30 k€ in Renogen en een 

waardevermindering voor wisselstukken in 4HamCogen van 43 k€. Er werden geen bijkomende 

provisies aangelegd voor operationele zaken in Renogen en 4HamCogen.  

 

Dit alles resulteert in een bedrijfsresultaat (EBIT) van € 0,32 miljoen. 

 

Het financiële resultaat (-23 k€)  is opgebouwd uit de rentekosten van de uitstaande 

leasecontracten bij 4HamCogen, Renogen en AmelBio en de betaalde intresten uit het enig 

overgebleven IRS contract afgesloten door Renogen (- 71 k€) dewelke deels gecompenseerd 

worden door financiële opbrengsten (48 k€) die voornamelijk bestaan uit een daling van de 

negatieve marktwaarde van dit IRS contract omwille van de aflossingen op dit contract.  

 

De nettowinst voor deze periode bedraagt € 0,3 miljoen. Het resultaat in dezelfde periode van 

2014 werd op een niet recurrente manier beïnvloed door de verwerking van de 

schuldherschikking die in deze periode plaatsvond en kan daarom niet als vergelijkingsbasis 

dienen.  
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Verkorte geconsolideerde tussentijdse balans per 30 juni 2015 

Activa 30-06-15 31-12-14

Vaste activa 9.868 10.153

Terreinen en gebouwen 496 459

Installaties, machines en uitrusting 8.838 9.088

Meubilair en rollend materiaal 17 18

Leasing en vergelijkbare rechten 376 447

Overige vorderingen op lange termijn 141 141

Vlottende activa 5.876 6.120

Voorraden 1.180 903

Handelsvorderingen 3.058 4.341

Overige vorderingen 250 68

Geldmiddelen en kasequivalenten 1.388 808

Totaal 15.743 16.273

Passiva 30-06-15 31-12-14

Eigen vermogen 11.008 10.708

Totaal eigen vermogen 11.008 10.708

Langlopende verplichtingen 1.416 1.570

Rentedragende leningen 231 328

Overige schulden 753 780

Ontvangen vooruitbetalingen 50 50

Voorzieningen 382 412

Kortlopende verplichtingen 3.319 3.995

Rentedragende leningen 188 181

Handelsschulden 2.242 2.795

Overige schulden 889 1.018

Totaal 15.743 16.273  
 
De afschrijvingen (in Amel I+II en 4HamCogen) (totaal 586 k€) overstegen de beperkte 

investeringen (totaal 301 k€) die er gemaakt werden in de eerste zes maanden van 2015. Als 

gevolg hiervan werd er een daling van de materiële vaste activa opgetekend. De vennootschap 

heeft geen impairment triggers geïdentificeerd gedurende de eerste 6 maanden van het 

boekjaar.  

 
De stijging van de voorraden is vooral toe te schrijven aan een stijging van de voorraad 
wisselstukken voor de installaties. 
 
De toename van de netto geldmiddelen en kasequivalenten met € 0,58 miljoen weerspiegelt het 

resultaat van de volgende belangrijke kas(stroom)bewegingen in de eerste zes maanden van 

2015: 

- Positieve netto kasbijdrage uit bedrijfsactiviteiten voor € 1,0 miljoen; 
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- Netto investering in materiële vaste activa voor € 0,3 miljoen;   

- Terugbetaling van leningen en intresten € 0,1 miljoen. 

 

De positieve netto kasbijdrage uit de bedrijfsactiviteiten bestaat bijna uitsluitend uit de 

kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór wijzigingen in werkkapitaal en voorzieningen. De netto 

wijzigingen in werkkapitaal en voorzieningen hadden slechts een marginaal effect op de netto 

kasstroom. 

 

 

 

Overzicht rentedragende leningen per 30 juni 2015: 
 

De openstaande, rentedragende schuldpositie verminderde met de normale terugbetalingen 

voor de in het verleden aangegane verbintenissen.  

 

 

30/06/2015     

€'000

31/12/2014      

€'000

AmelBio lease faciliteiten 275 325

Renogen Lease faciliteiten 92 108

4HamCogen Lease faciliteiten 52 76

Totaal 419 509  
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2. Vooruitzichten voor de 2de jaarhelft 2015 
 

4Energy Invest verwacht dat zijn resultaten in de tweede helft van 2015 zullen worden 

beïnvloed door de volgende factoren: 

 

 Het technisch goed functioneren van de bestaande installaties in Ham en Amel 

In het licht van een verdere verbetering en optimalisering van de installaties wordt het 

operationele team in de volgende maanden verder versterkt. 

 Evolutie van de elektriciteitsprijzen; 

De elektriciteitsprijzen die momenteel gangbaar zijn voor de geproduceerde elektriciteit 

van warmtekrachtinstallaties op de professionele groothandelsmarkt, blijven historisch 

laag. Wijzigingen van de elektriciteitsprijzen hebben een onmiddellijke impact (positief of 

negatief) op de financiële cijfers van de groep. 

 Wetgevend kader en milieunormen 

Het wetgevend kader voor de groenestroomcertificaten en de wetgeving omtrent de 

milieunormen zijn beslissend voor de leefbaarheid van groene energie projecten. 

Wijzigingen in dit wetgevend kader en/of aanpassingen aan de milieunormen, zoals 

momenteel het geval bij Renogen, hebben een cruciale impact (positief of negatief) op 

de financiële cijfers van de groep.  

 De hoeveelheid energie geleverd aan de lokale partners in Ham (Ecopower) en in Amel 

(Belwood en Delhez Bois) in functie van hun productieproces (houtpellets, 

constructiehout, etc.); 

 Verdere optimalisering van het aankoopproces van de biomassa. 

 Potentieel betere valorisatie van sommige restproducten. 
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3. Verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële rekeningen in 
overeenstemming met IAS 34 

 
 

I. Verkorte geconsolideerde tussentijdse winst-en-verlies rekening (in ‘000 €) 
 

30-06-15 30-06-14

Omzet 8.960 8.749

Overige bedrijfsinkomsten 75 150

Inkomsten 9.036 8.899

Kosten van de omzet -5.693 -5.597

Personeelskosten -1.436 -1.235

Overige bedrijfskosten -925 -2.015

981 53

954 854

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen -658 -1.151

Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa 0 -560

Bedrijfsresultaat 323 -1.658

Financiële inkomsten 48 42.764

Financiële kosten -71 -1.105

Netto financieel Resultaat -23 41.659

Resultaat voor belasting 300 40.001

Inkomstenbelasting 0 0

Resultaat van de periode 300 40.001 (*)

Resultaat van de periode (excl. Impact IAS 39) (1) 254 38.275 (**)

Resultaat van de periode (excl. Impact IAS 39 & IFRS2) (2) 227 39.076

Toerekenbaar aan:

Aandeelhouders van 4Energy Invest 300 40.001

Minderheidsbelangen 0 0

Gewogen gemiddelde aantal aandelen 7.593.794 3.165.573

Aantal uitgegeven warrants (niet 'in the money') 0 5.520

Resultaat/aandeel 0,04 12,64

Verwaterde resultaat/aandeel 0,04 12,64

Voor de 6 maanden afgesloten op

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen, 

waardeverminderingen en voorzieningen

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen, 

waardeverminderingen en voorzieningen (excl. Impact IFRS 2)

 
 
 
 (*) Het netto resultaat werd op een niet recurrente manier  beïnvloed door de verwerking van de schuldherstructurering.  

 

(**) IAS 39: resultaat voortkomend uit de gewijzigde marktwaarde van de interest rate swaps 
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II. Verkort geconsolideerd tussentijds overzicht van gerealiseerde en niet-
gerealiseerde resultaten 

 

 

30-06-15 30-06-14

Winst over de verslagperiode 300 40.001

0 0

0 0

0 0

300 40.001

Voor de 6 maanden afgesloten op

Niet-gerealiseerde resultaten die in een latere periode zullen 

opgenomen worden in de winst-en verliesrekening

Niet-gerealiseerde resultaten die niet in een latere periode zullen 

opgenomen worden in de winst-en verliesrekening

Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode, na 

winstbelasting

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde 

resultaten over de verslagperiode  
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III. Verkorte geconsolideerde tussentijdse balans (in ‘000 €) 
 

Activa 30-06-15 31-12-14

Vaste activa 9.868 10.153

Terreinen en gebouwen 496 459

Installaties, machines en uitrusting 8.838 9.088

Meubilair en rollend materiaal 17 18

Leasing en vergelijkbare rechten 376 447

Overige vorderingen op lange termijn 141 141

Vlottende activa 5.876 6.120

Voorraden 1.180 903

Handelsvorderingen 3.058 4.341

Overige vorderingen 250 68

Geldmiddelen en kasequivalenten 1.388 808

Totaal 15.743 16.273

Passiva 30-06-15 31-12-14

Eigen vermogen 11.008 10.708

Totaal eigen vermogen 11.008 10.708

Langlopende verplichtingen 1.416 1.570

Rentedragende leningen 231 328

Overige schulden 753 780

Ontvangen vooruitbetalingen 50 50

Voorzieningen 382 412

Kortlopende verplichtingen 3.319 3.995

Rentedragende leningen 188 181

Handelsschulden 2.242 2.795

Overige schulden 889 1.018

Totaal 15.743 16.273  
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IV. Verkort geconsolideerd tussentijds kasstroomoverzicht (in ‘000 €) 
 

30-06-15 30-06-14

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

Netto winst na belastingen 300 40.001

Aanpassingen voor niet kas en niet operationele kosten:

   Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 658 1.151

   Bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa 0 560

   Aandelenopties

   Niet-gerealiseerd winst op financiële instrumenten -47 -1.726

   Overige financiële resultaten 69 -39.933

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor wijzigingen in werkkapitaal en 

voorzieningen 981 53

Afname/(toename) in overige vorderingen op lange termijn 0 -687

Afname/(toename) in voorraden -350 -388

Afname/(toename) in handelsvorderingen 1.283 468

Afname/(toename) in overige vorderingen -182 -166

Toename/(afname) in overige schulden op lange termijn -27 801

Toename/(afname) in handelsschulden -554 -674

Toename/(afname) in overige schulden en voorzieningen -112 919

Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 1.040 326

Kasstromen uit investeringsactiviteiten 

Investering in materiële vaste activa -301 -177

Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten -301 -177

Kasstromen uit financieringsactiviteiten 

Terugbetalingen van leningen -90 -73

Ontvangen intresten 1 1.328

Betaalde intresten -71 -1.105

Netto kasstromen uit financiële activiteiten -159 151

Netto toename in geldmiddelen en kasequivalenten 580 300

Geldmiddelen en kasequivalenten, netto, op 1 januari 808 1.037

Geldmiddelen en kasequivalenten, netto, op 30 juni 1.388 1.337

Voor de 6 maanden afgesloten op
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V. Verkort geconsolideerd tussentijds overzicht van de wijzigingen in het eigen 
vermogen (in ‘000 €) 
 

 

30-06-15 30-06-14

Maatschappelijk Kapitaal/Uitgiftepremies

Aan het begin van de periode 31.584 24.491

Verhoging aandelenkapitaal 0 7.093

Aan het einde van de periode 31.584 31.584

Overgedragen resultaat

Aan het begin van de periode -20.876 -78.955

Winst (verlies) van het jaar 300 40.001

Eigen vermogen ten gevolge van fair value conform IFRIC 19 17.733

Aan het einde van de periode -20.576 -21.222

Totaal eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders 11.008 10.362

Minderheidsbelangen

Aan het begin en het einde  van de periode 0 0

Totaal eigen vermogen 11.008 10.362

Voor de 6 maanden afgesloten op
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VI. Toelichting bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële 
rekeningen 
 
 

Waarderingsregels 
 
De tussentijdse financiële rekeningen zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 – 

tussentijdse financiële verslaggeving zoals goedgekeurd door de EU. Ze omvatten niet alle voor 

een volledige jaarrekening vereiste informatie en moeten samen met de geconsolideerde 

jaarrekening van de Vennootschap per einde van en voor het jaar afgesloten op 31 december 

2014 gelezen worden. De grondslagen voor financiële verslaggeving komen overeen met die 

van de geconsolideerde jaarrekening voor de periode afgesloten op 31 december 2014, zoals 

beschreven in het jaarverslag van de vennootschap dat op 20 april 2015 werd gepubliceerd. 

 

De toepassing van de nieuwe IFRS standaarden en interpretaties die van toepassing zijn vanaf 

boekjaar 2015 hadden geen noemenswaardige impact op het financiële resultaat of op de 

financiële positie van de vennootschap.  

 

a. Gesegmenteerde informatie  
 
In lijn met de waarderingsbeslissing omtrent Amel III (pellet installatie), besliste de Raad van 

Bestuur in 2014 om de segmentrapportering stop te zetten aangezien er slechts 1 segment 

overblijft, ie. de co-generatie installaties Amel I, Amel II en 4HamCogen. 

 

b. Transacties met verbonden partijen 
 

Bezoldigingen en andere vergoedingen aan bestuurders

(in '000 euro)

30-06-15 30-06-14

Filip Lesaffer, als vast vertegenwoordiger van 

Ci2i BVBA
uitvoerend 20,0 20,0

Henri Meyers, als vast vertegenwoordiger van 

Hamaco BVBA
Niet-uitvoerend 10,0 10,0

Philiep Van Eeckhout, als vast 

vertegenwoordiger van VEM BVBA
Niet-uitvoerend 10,0 0,0

Stijn Bijnens, als vertegenwoordiger van LRM 

Beheer NV

Niet-uitvoerend/begin mandaat 

22/05/2014
10,0 0,0

Jo Breesch, als vast vertegenwoordiger van 

Brevak BVBA

Niet-uitvoerend/begin mandaat 

22/05/2014
10,0 0,0

Frank Bruyneel,als vast vertegenwoordiger van 

Infigo BVBA

Niet-uitvoerend/begin mandaat 

22/05/2014
10,0 0,0

Nathalie De Ceulaer, als vast vertegenwoordiger 

van Nadece BVBA

Niet-uitvoerend/ einde mandaat 

21/05/2014
4,6

Voor de 6 maanden afgesloten op

 
 

Er zijn geen variabele vergoedingen bepaald voor niet-uitvoerende bestuurders. 
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Dienstprestaties met aandeelhouders

(in '000 euro)

30-06-15 30-06-14

Gimarco NV 62,5 0,0

LRM NV 12,5 0,0

Voor de 6 maanden afgesloten op

 
 

Bovenstaande bedragen omvatten de vergoedingen ten laste van de 4Energy Invest groep voor 
dienstprestaties aan marktconforme voorwaarden. 
 
 

Remuneratie van het uitvoerend management

(in '000 euro)

30-06-15 30-06-14

Filip Lesaffer, als vast vertegenwoordiger van 

Ci2i BVBA
90,9 203,7

Jean-François Meys, als vast vertegenwoordiger 

van Jean-François Meys SPRL
64,1 85,0

Dirk Slegers, als vast vertegenwoordiger van 

Dima Finance Comm.V.
73,8 85,0

Voor de 6 maanden afgesloten op

 
 

De periode voor de 6 maanden afgesloten op 30-06-2014 bevatten tevens de bonus toegekend 
over 2013. 

 
 

c. Seizoenschommelingen 
 

De onderliggende operationele activiteiten van de groep zijn van dien aard dat er geen wezenlijke 

seizoenschommelingen van toepassing zijn op de tussentijdse financiële informatie. 

 
 

d. Materiële Vaste Activa 
 

De afschrijvingen (in Renogen en 4HamCogen) (totaal 586 k€) overstegen de beperkte 

investeringen (totaal 301 k€) die er gemaakt werden in de eerste zes maanden van 2015. Als 

gevolg hiervan werd er een daling van de materiële vaste activa opgetekend. De vennootschap 

heeft geen impairment triggers geïdentificeerd gedurende de eerste 6 maanden van het 

boekjaar. Per 30 juni 2015 had de groep geen uitstaande engagementen met betrekking tot de 

aanschaf van vaste activa. 
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De netto boekwaarde (NBW) van de verschillende installaties kunnen we als volgt samenvatten:  
 
 
 

 
Netto Boekwaarde   

Netto 
Boekwaarde 

in miljoen EUR 30/06/2015 31/12/2014 
Amel I & II 3,0 3,1 
Ham 6,2 6,3 
Amel III 0,3 0,3 

  9,5 9,7 
 
Er zijn geen projecten in ontwikkeling of in aanbouw per 30/06/2015. 

 
 
 

e. Voorwaardelijke verplichtingen 
 

Op het niveau van Renogen SA werd Artikel 65 gelanceerd door de Waalse administratie 

(Département des Permis et Autorisation). Deze procedure werd gelanceerd omwille van de 

onduidelijkheid van de definities en Eural-codes van de verschillende stromen van biomassa. De 

uitkomst van deze procedure heeft geleid tot een aanpassing aan de exploitatievoorwaarden van 

Renogen SA. Deze nieuwe exploitatievoorwaarden zullen aanzienlijke investeringen met zich 

meebrengen dewelke momenteel door de onderneming onderzocht worden. Renogen SA beraadt 

zich om in beroep te gaan tegen sommige opgelegde nieuwe exploitatievoorwaarden.  

 

De gemeente Amel heeft bij de rechtbank van eerste aanleg van Eupen een milieu-

stakingsvordering ingediend met als doel Renogen SA te verbieden de biomassa komende van 

composteerbedrijven, meer bepaald de zeefoverloop na compostering die een beperkt 

percentage plastiek bevat, te verbranden, of om de emissienormen van het Waalse 

regeringsbesluit van 21 februari 2013 na te leven. Dit regeringsbesluit legt de normen vast voor 

de sector van verbrandings- en gezamenlijke verbrandingsinstallaties. Deze stakingsvordering 

werd ingediend op 6 maart 2015 en is nog steeds hangende. 

 

 

 
f. Gebeurtenissen na 30 juni 2015 

 
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die een materiële impact 

zouden kunnen hebben op de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie per 30 

juni 2015. 
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4. Verslag van de commissaris aan de raad van bestuur van 4Energy 

Invest NV omtrent de beoordeling van de tussentijdse verkorte 

geconsolideerde financiële informatie over de periode van 6 maanden 

afgesloten op 30 juni 2015 

 
 

 

Inleiding 
 

Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de bijgevoegde verkorte geconsolideerde tussentijdse 

balans van 4Energy Invest NV per 30 juni 2015, alsmede van de verkorte geconsolideerde 

tussentijdse winst- en verliesrekening, het verkort geconsolideerd tussentijds overzicht van 

gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het verkort geconsolideerd tussentijds overzicht 

van de wijzigingen in het eigen vermogen en het verkort geconsolideerd tussentijds 

kasstroomoverzicht over de periode van 6 maanden die op die datum is beëindigd, evenals van 

de toelichtingen (“de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie”). 

 
 

 

Reikwijdte van een beoordeling 
 

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, “Beoordeling van 

tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit”. Een 

beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit het vragen van inlichtingen, 

hoofdzakelijk aan financiële en boekhoudkundige verantwoordelijken, en het uitvoeren van 

cijferanalyses en andere beoordelingsprocedures. De reikwijdte van een beoordeling is 

aanzienlijk geringer dan die van een controle uitgevoerd in overeenstemming met de 

Internationale Controlestandaarden (ISA). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de 

zekerheid te verkrijgen dat wij kennis hebben van alle aangelegenheden van materieel belang die 

naar aanleiding van een controle mogelijk worden geïdentificeerd. Bijgevolg brengen wij dan ook 

geen controle-oordeel tot uitdrukking. 
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Conclusie 
 

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van 

mening te zijn dat de bijgevoegde tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie over 

de periode van 6 maanden afgesloten op 30 juni 2015 niet in alle van materieel belang zijnde 

opzichten is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse Financiële Verslaggeving” 

zoals goedgekeurd door de Europese Unie.  

 

Antwerpen, 10 september 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPMG Bedrijfsrevisoren 

Commissaris 

vertegenwoordigd door 

 

 

Filip De Bock 
Bedrijfsrevisor 
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Financiële agenda 2015-2016 

 
Publicatie van de halfjaarresultaten van 2015: 15 september 2015 

Publicatie van de jaarresultaten van 2015: 30 maart 2016 

Publicatie van het jaarverslag 2015: 26 april 2016 

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 26 mei 2016 

Publicatie van de halfjaarresultaten van 2016: 16 september 2016 

 

 
 
 
 

5. Verklaringen door de verantwoordelijke personen 
 
De Raad van Bestuur van 4Energy Invest, vertegenwoordigd door Continuous Insight2Impact 

BVBA, vertegenwoordigd door Filip Lesaffer, in zijn hoedanigheid van Uitvoerend Voorzitter en 

door Dima Finance Comm. V., vertegenwoordigd door Dirk Slegers, in zijn hoedanigheid als 

CFO, verklaart naar best weten, voor en in naam van 4Energy Invest, dat: 

 

- de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële staten, die zijn opgesteld 

overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor tussentijdse financiële staten (IAS 34 

zoals aanvaard door de Europese Unie) , een getrouw beeld geven van de activa, de 

verplichtingen, de financiële toestand en van de resultaten van de emittent en de in de 

consolidatie opgenomen ondernemingen; 

- het tussentijdse jaarverslag over de verkorte halfjaarlijkse geconsolideerde financiële 

overzichten een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist uit hoofde van Art 13 

§§ 5 en 6 van het Koninklijk besluit van november 2007 betreffende de verplichtingen 

van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op 

een gereglementeerde markt.  
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6. Over 4Energy Invest 
 
4Energy Invest is een in België gevestigde onderneming voor hernieuwbare energie die ernaar 

streeft een portfolio te creëren en te beheren van kleine tot middelgrote lokaal georganiseerde 

projecten die biomassa hetzij direct, hetzij indirect, valoriseren in energie.  

 

4Energy Invest heeft (via zijn volle dochter Renogen) twee warmtekrachtkoppelingsinstallaties 

in Amel (Wallonië, België), die volledig operationeel zijn.  

 

4Energy Invest heeft (via zijn volle dochter 4HamCogen) een 9,5 MW 

warmtekrachtkoppelingsinstallatie op biomassa in Ham (Vlaanderen, België), die volledig 

operationeel is. 

 

4Energy Invest wordt genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool ENINV. 

 

 

 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
 
Filip Lesaffer, Uitvoerend Voorzitter 

Tel: 32 496 57 90 15 

 

www.4energyinvest.com 

 

 

http://www.4nergyinvest.com/

