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4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden
afgesloten op 31 december 2015
4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van
biomassa in energie, maakt vandaag haar resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten
op 31 december 2015.
Financiële kerncijfers uit de geconsolideerde winst-en-verliesrekening (in ‘000 euro)

31-12-15

31-12-14
herwerkt (4)

Omzet

16.992

18.796

19

304

17.011

19.100

-10.720

-12.841

Personeelskosten

-2.724

-2.563

Overige bedrijfskosten

-1.643

-2.948

1.925

747

Overige bedrijfsinkomsten
Inkomsten
Kosten van de omzet

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen (excl. Impact IFRS 2)
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa
Bedrijfsresultaat
Financiële inkomsten
Financiële kosten

1.700

1.528

-1.432

-1.526

0

-490

493

-1.269

85

42.814

-131

-1.195

Financieel Resultaat

-46

41.620

Resultaat voor belasting

446

40.350

-3

-4

Inkomstenbelasting
Resultaat van de periode
Resultaat van de periode (excl. Impact IAS 39) (2)
Resultaat van de periode (excl. Impact IAS 39 & IFRS2) (3)

443

40.346 (1)

360
135

38.571
39.351

(1)

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

(2)

IAS 39: resultaat voortkomend uit de gewijzigde marktwaarde van de interest rate swap

(3)

IFRS 2: resultaat voortkomend uit de wijziging van een op aandelen gebaseerde management vergoeding
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(4) Groenestroomcertificaten die al wel verworven zijn maar nog niet effectief geleverd en verkocht, tenzij in
het geval van verplichte afnamecontracten zoals bij Renogen, worden voortaan opgenomen als voorraad,
gewaardeerd aan hun werkelijke waarde op balansdatum, en als subsidies afgetrokken aan de
gerelateerde kosten. Dit heeft geleid tot een voorstellingswijziging met betrekking tot de omzeterkenning
van groenestroomcertificaten en een herwerking van de cijfers van 2014. Deze wijziging heeft enkel een
impact op de classificatie van bepaalde rubrieken in de geconsolideerde balans, resultatenrekening en het
kasstroomoverzicht doch heeft geen impact op het netto geconsolideerd resultaat en het geconsolideerd
eigen vermogen van de groep voor wat betreft 2014 en 2015. Bovendien worden voortaan de
verminderingen voor bedrijfsvoorheffing, die voordien geboekt werden als overige bedrijfsinkomsten, in
mindering gebracht van de personeelskosten.

31-12-14
herwerkt (4)
Omzet

31-12-14
zoals
gerapporteerd

Wijziging

18.796

17.753

1.042

304

426

-122

19.100

18.180

920

-12.841

-11.799

-1.042

Personeelskosten

-2.563

-2.685

122

Overige bedrijfskosten

-2.948

-2.948

0

747

747

0

Overige bedrijfsinkomsten
Inkomsten
Kosten van de omzet

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen
(4) cf. supra

De omzet van € 16,99 miljoen tijdens het jaar 2015 ligt 9,6% lager dan in het jaar 2014 (€ 18,80 miljoen)
maar wordt grotendeels beïnvloed door het moment van omzeterkenning (effectieve levering en facturatie)
van de groenestroomcertificaten van 4HamCogen (in het jaar 2014 werden de groenestroomcertificaten
gerelateerd aan 14 maanden productie erkend in omzet daar waar dit in 2015 slechts het geval was voor
11 maanden). De omzet uit de verkoop van elektriciteit steeg lichtjes (+2,1%) dankzij de hogere
elektriciteitsprijzen vergeleken met 2014 en ondanks een daling van het verkochte volume in vergelijking
met 2014 (-4,9%). Verder was er een stijging van de verkoop van warmte aan Ecopower.
De omzet omvat voornamelijk de verkoop van groenestroomcertificaten (€ 12,29 miljoen, tegen € 14,24
miljoen in dezelfde periode van 2014 - cf supra voorstellingswijziging met betrekking tot de omzeterkenning
van groenestroomcertificaten) en de verkoop van elektriciteit (€ 4,33 miljoen, tegen € 4,24 miljoen in
dezelfde periode van 2014).
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De overige bedrijfsinkomsten in 2014 bestonden voornamelijk uit compensaties vanwege de verzekeraars
voor geleden schade voor een totaal bedrag van 281 k€.
De kosten van de omzet tijdens 2015 bedroegen € 10,72 miljoen (tegen € 12,84 miljoen in 2014) en
omvatten de aankoop van biomassa voor € 5,72 miljoen (tegen € 6,42 miljoen in 2014), de
voorbehandelingskosten van de biomassa voor € 1,16 miljoen (idem in 2014), de onderhoudskosten voor €
2,32 miljoen (tegen € 2,06 miljoen in 2014), de kosten van het injecteren van elektriciteit op het
elektriciteitsnet (feed-in tarieven) voor € 0,21 miljoen (€ 0,22 miljoen in 2014), de kosten voor het afvoeren
en verwerken van assen voor € 1,35 miljoen (tegen € 1,33 miljoen in 2014) en andere kosten voor € 0,43
miljoen (tegen € 0,61 miljoen in 2014). De aan de gerelateerde kosten afgetrokken subsidies (met
betrekking tot de verworven, maar nog niet geleverde en verkochte groenestroomcertificaten op
balansdatum die als voorraden worden opgenomen) resulteerde in een netto-opbrengst (voorraadwijziging
groenestroomcertificaten) van € 0,47 miljoen (tegenover een netto-kost van € 1,04 miljoen in 2014),
gerelateerd aan tijdsverschillen in de effectieve verkoop van groenestroomcertificaten en de impact op de
omzeterkenning en de kosten van de omzet. Dit betekent dat de totale kost van de biomassa (aankoop,
voorbehandeling en afvoer en verwerking van de assen) gedaald is met 7,6% vergeleken met vorig jaar. Dit
is deels gelieerd aan de lagere productiecijfers, deels aan de verbetering van het aankoopproces van de
biomassa.
4Energy Invest streeft naar een verhoging van de operationele performantie van haar dochters Renogen
en 4HamCogen. In dat kader werd het team versterkt met extra mankracht. Om deze reden, alsook omwille
van de extra personeelskosten voortvloeiende uit de acties die er genomen werden naar aanleiding van de
milieustakingsvordering ingeleid door de gemeente met o.m. het uitsorteren van plastiekresten uit de
biomassa en extra analyses in het labo, zijn de personeelskosten in 2015 gestegen met 6,3% in
vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.
De overige bedrijfskosten daalden van € 2,95 miljoen in 2014 naar € 1,64 miljoen in 2015. De hogere
kosten in 2014 werden vooral verklaard door de volledige in resultaatname van een op aandelen
gebaseerde management vergoeding (780 k€). In 2015 werd een terugname op deze schuld geboekt van
225 k€ als gevolg van de herberekening van deze schuld op balansdatum. Verder waren er in 2014 extra
kosten verbonden aan het vinden van een oplossing voor de financiële problemen van de groep (340 k€)
Er werden in totaal voor 38,9 k€ aan bedrijfskosten geactiveerd in 2015 en dit met betrekking tot het
lopende project van rookgaswassing bij Renogen.
De resulterende operationele EBITDA-marge (excl. provisie voor de op aandelen gebaseerde vergoeding
volgens IFRS 2) van 2015 bedroeg € 1,7 miljoen (10.0% van de inkomsten) vergeleken met € 1,53 miljoen
(8,0% van de inkomsten) in 2014.
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De materiële vaste activa van Amel I, Amel II en Amel III en Ham werden afgeschreven voor € 1,4 miljoen,
tegen € 1,1 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. De gebouwen en de installaties worden
afgeschreven over de resterende nuttige gebruiksduur van de installaties met name de periode waarvoor
de installaties in Ham en Amel kunnen genieten van de steun uit groenestroomcertificaten.
Er werd een waardevermindering voor wisselstukken geboekt van 48 k€.
Dit alles resulteert in een bedrijfsresultaat van 493 k€ (tov negatief bedrijfsresultaat van – 1.269 k€ in 2014)
Door de externe herfinancieringsoperatie van april 2014, daalden de intrestlasten in aanzienlijk mate.
De nettowinst voor belasting voor deze periode bedraagt 446 k€.

Financiële kerncijfers uit de geconsolideerde balans (in ‘000 euro)
Geconsolideerde balans

31-12-15

31-12-14
herwerkt (4)

Vaste activa
waarvan materële vaste activa

9.414
9.279

10.153
10.012

Vlottende activa

6.737

6.120

waarvan voorraden

2.063

1.406

waarvan handelsvorderingen

2.868

3.838

waarvan geldmiddelen en k asequivalenten

1.648

808

16.151

16.273

31-12-15

31-12-14

Totaal activa

herwerkt (4)
Eigen vermogen

11.151

10.708

Langlopende verplichtingen

1.268

1.570

waarvan bank en leaseschulden

280

328

3.731

3.995

266

181

16.151

16.273

Kortlopende verplichtingen
waarvan bank en leaseschulden
Totaal passiva
(4) cf. supra
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Geconsolideerde balans

31-12-14
herwerkt (4)

Vaste activa
waarvan materële vaste activa

31-12-14
zoals
gerapporteerd

Wijziging

10.153
10.012

10.153
10.012

Vlottende activa

6.120

6.120

waarvan voorraden

1.406

903

504

waarvan handelsvorderingen

3.838

4.341

-504

808

68

16.273

16.273

31-12-14

31-12-14
zoals
gerapporteerd

waarvan geldmiddelen en k asequivalenten
Totaal activa

herwerkt (4)
Eigen vermogen

10.708

10.708

Langlopende verplichtingen

1.570

1.570

waarvan bank en leaseschulden

328

328

3.995

3.995

181

181

16.273

16.273

Kortlopende verplichtingen
waarvan bank en leaseschulden
Totaal passiva

0
Wijziging

(4) cf. supra

De netto daling in materiële vaste activa volgt uit het feit dat de normale afschrijvingen (in Amel I+II + III en
4HamCogen) (totaal € 1,43 miljoen) de netto investeringen (totaal € 0,69 miljoen) die er gemaakt werden in
2015 overstegen. Er werden geen bijzondere waardeverminderingen geboekt in 2015
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Operationele Highlights
De hogere elektriciteitsprijzen in 2015 vergeleken met 2014 (+9,3%), een hogere verkoop aan Ecopower
en een bijkomende verbetering met betrekking tot de aankoop van biomassa, maar anderzijds (i) de lagere
productie van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties van Amel en Ham (-5,7%), (ii) de hogere
onderhoudskosten (+12,6%) en (iii) de verhoging van de personeelskost (+6,3%) hebben uiteindelijk
geresulteerd tot een stijging van de operationele resultaten (EBITDA exclusief impact IFRS 2) met 11,3%.
Doordat de situatie op de markt van houtpellets niet verbeterd is, bleef de Amel III installatie buiten gebruik
in 2015.
De commerciële overeenkomst afgesloten tussen 4HamCogen NV en Ecopower CVBA voor de levering
van energie werd per einde 2015 met 1 jaar verlengd.
De overeenkomst met Axpo afgesloten einde 2013 voor wat betreft de levering van elektriciteit werd
verlengd met 1 jaar tot einde 2016.

Financiële Highlights
Door de externe herfinancieringsoperatie van april 2014, verbeterde de financiële positie van de groep op
geconsolideerd niveau in belangrijke mate. Door deze operatie en de daarop volgende kapitaalsverhoging
op niveau van 4Energy Invest werd de holding eigenaar van de schuldvorderingen die de
kredietverstrekkers in het verleden hadden op Renogen en 4HamCogen. Tijdens het jaar werd er door
4Energy Invest een ruling aangevraagd om deze schuldvorderingen door 4Energy Invest in te brengen in
het kapitaal van haar beide dochtervennootschappen aan economische/realisatiewaarde. De vennootschap
ontving hierop een positieve beslissing waardoor de voorgenomen verrichtingen niet resulteren in een
abnormaal of goedgunstig voordeel. Beide kapitaalsverhogingen voor Renogen en 4HamCogen werden
daarop doorgevoerd in de loop van de maand december waardoor beide vennootschappen terug kunnen
aanknopen met een positief eigen vermogen.
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Vooruitzichten voor het jaar 2016
4Energy Invest verwacht dat zijn resultaten in 2016 zullen worden beïnvloed door de volgende factoren:
•

Verdere optimalisering van de operaties in Ham en Amel;
Recent werd overgegaan tot de versterking van de operationele entiteiten door de aanwerving van een
plantmanager op het niveau van de site in Amel en de aanwerving van een nieuwe plantmanager op
het niveau van de site in Ham. Voor beide sites worden er momenteel actieplannen uitgewerkt om de
belangrijkste kosten te verlagen en de productiviteit van de installaties te verbeteren. Dergelijke
actieplannen kunnen bepaalde investeringen en/of verbeteringen aan de bestaande installaties met
zich brengen, mede teneinde de bestaande milieuwetgeving en vergunningen te respecteren. In het
licht van de uitvoering van deze actieplannen kan het nodig zijn om het operationele team verder te
versterken.

•

Evolutie van de elektriciteitsprijzen;
De elektriciteitsprijzen die momenteel gangbaar zijn voor de geproduceerde elektriciteit van
warmtekrachtinstallaties op de professionele groothandelsmarkt, zijn historisch zeer laag. Wijzigingen
van de elektriciteitsprijzen hebben een onmiddellijke impact (positief of negatief) op de financiële cijfers
van de groep. Door de beslissing van de Belgische regering om de nucleaire centrales langer open te
houden zijn de prijzen voor de elektriciteit op de groothandelsmarkt (Belpex) momenteel met 15 tot 20€
per MWe gedaald ten opzichte van de prijzen in 2015. Zowel op het niveau van Renogen als
4HamCogen wordt de elektriciteit verkocht aan deze Belpex-prijs. Bij een gelijkblijvend productieprofiel
in 2016 ten opzichte van 2015 zal de omzet met ongeveer 1,5 M€ dalen indien de elektriciteitsprijzen
over 2016 met gemiddeld 15 € zouden dalen.

•

Wetgevend kader
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
hebben een cruciale impact (positief of negatief) op de financiële cijfers van de groep (cf infra
belangrijkste gebeurtenissen na jaareinde)

•

De hoeveelheid energie geleverd aan Ecopower in functie van hun productieproces van houtpellets;

•

Verdere optimalisering van het aankoopproces van de biomassa;
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Belangrijkste gebeurtenissen na jaareinde
Milieustakingsvordering op niveau Renogen
Zoals medegedeeld in ons tussentijds persbericht van 29 februari laatstleden, werd er op het niveau van
Renogen SA door de gemeente Amel bij de rechtbank van eerste aanleg van Eupen een milieustakingsvordering 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.
Op 22 januari 2016 heeft de rechter van Eupen zijn vonnis bekend gemaakt. De procedure voor de controle
van de biomassasamenstelling die door Renogen in het kader van de vernieuwde exploitatievergunning
werd ingevoerd, zijnde het manueel uitsorteren van plastiek, werd intussen reeds 6 maal gecontroleerd
door de gemeente Amel telkens met een goed resultaat. De dwangsom van €10.000 per week, die door de
rechtbank bij niet naleving van de vergunde biomassakwaliteit werd opgelegd, is dus naar aanleiding van
deze controles niet van toepassing. Aangezien Renogen deze procedure zal aanhouden tijdens de hele
transitieperiode worden er op vlak van deze controles geen problemen verwacht.
Aangezien er in het vonnis van de rechtbank van Eupen zaken zijn opgenomen die vatbaar zijn voor
interpretatie, heeft Renogen in samenspraak met haar raadslieden beslist om in beroep te gaan voor de
rechtbank van Luik.

Vernieuwde exploitatievergunning op niveau van Renogen
Op het niveau van Renogen SA werd Artikel 65 gelanceerd door de Waalse administratie (Département
des Permis et Autorisation). De aanpassing van een vergunning onder Artikel 65 is enkel mogelijk voor een
exploitant die binnen zijn exploitatievergunningen functioneert. De procedure werd gelanceerd omwille van
de onduidelijkheid van de definities van de verschillende stromen van biomassa. De uitkomst van deze
procedure heeft geleid tot een aanpassing aan de exploitatievoorwaarden van Renogen SA. Ondertussen
heeft Renogen een eerste inschatting gemaakt van wat de nodige investeringen zijn om aan de nieuwe
exploitatievoorwaarden (emissies) te kunnen voldoen. Grootteorde gaat het om een investering van
minimum 5 M€ om beide roosterovens uit te rusten met een nieuw systeem van rookgaswassing. De
geplande werken noodzaken echter ook een stilstand van 1 tot 2 maanden in de eerste helft van 2017.
Anderzijds heeft Renogen SA een procedure voor de Raad van State gelanceerd aangezien er volgens
haar fouten, inconsistenties en onduidelijkheden zijn opgenomen in de nieuwe vergunning van 7 september
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2015, vooral wat betreft de transitieperiode van 22 maanden vanaf ontvangst van de vergunning. Wat
betreft de bijkomende emissienormen die na 22 maanden dienen gerealiseerd te worden, gaat Renogen
niet in beroep aangezien dit kadert in haar strategie om hernieuwbare stromen te valoriseren die
eindeleven zijn en dus vaak een beperkte verontreiniging bevatten (zoals bijv. plastiek in de zeefoverloop
na compostering).
Ondertussen heeft Renogen een brief gekregen van DPC (Departement de la police et des contrôles) met
daarin de melding dat zij twee metingen hebben ontvangen van ISSeP (labo van Waalse overheid) die de
nieuw opgelegde tussentijdse norm van 0,5 ng/Nm³ overschrijden en dat Renogen in overeenstemming
met de vergunning van 7 september 2015 de installatie dient stil te leggen. Aangezien Renogen zelf 12
metingen heeft laten uitvoeren sinds september 2015 conform haar nieuwe vergunning van 7 september
2015 door een erkend labo en dat deze allemaal beneden deze norm liggen, heeft Renogen formeel
protest aangetekend en bijgevolg haar installatie niet stilgelegd. Ondertussen heeft de gemeente Amel
artikel D149 gelanceerd van de milieuwetgeving. De uitkomst van deze procedure houdt nog een risico in.
Renogen heeft haar argumenten in het kader van deze procedure schriftelijk overgemaakt aan de
Gemeente Amel. Aangezien deze zaak volgens Renogen volledig ongegrond is, zal Renogen in de
toekomst alle rechtsmiddelen blijven inzetten om haar tegen eventuele negatieve beslissingen te blijven
verdedigen.
In parallel voert Renogen haar actieplan voor een nieuw systeem van rookgaswassing verder uit. Zo heeft
Renogen een nieuwe vergunning voor de bouw van deze installatie (ter vervanging van haar huidig
filtersysteem) ingediend op 11 maart 2016.

Bijkomende steunmaatregelen voor Renogen
Renogen heeft in het kader van de wet van 30 november 2006, Art 15octies § 2, van de Waalse overheid
ter promotie van elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare bronnen, op basis van de goedkeuring
door de CwaPE op 24 februari 2016, een KECO bekomen van 3,239. Deze KECO heeft een multiplicatie effect
op het huidige algoritme van groenestroomcertificaten (dat verder volledig ongewijzigd blijft). Deze
bijkomende steun gaat in vanaf het derde kwartaal 2015. De raming is dat dit een eenmalige bijkomende
opbrengst zal genereren in 2016 van 2,38 M€ van zodra de groenestroomcertificaten effectief geleverd en
verkocht worden.
De bijkomende steun heeft een positieve jaarlijkse impact op de omzet van de vennootschap Renogen en
dit voor de resterende looptijd van de groenestroomcertificaten (einde 2021 voor Amel I en einde 2022 voor
Amel II). Bij een gelijkblijvend productieprofiel en alle andere parameters hetzelfde ten opzichte van 2015 is
de huidige inschatting dat de omzet in 2016 met ongeveer 4,56 M€ zal stijgen (exclusief de correctie over
het 3de en 4de kwartaal van 2015) omwille van de bijkomende steun. Deze bijkomende omzet zal onder
andere ook toelaten om het nieuwe systeem voor rookgaswassing te financieren.
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Onderhandelingen met Belwood en Delhez Bois
De warmtecontracten met de industriële buren Delhez Bois en Belwood zijn in onderhandeling, maar
voorlopig werd er nog geen akkoord bereikt omtrent de prijs voor de warmte. Sinds 1 januari 2016 is er
bijgevolg geen warmteafname. Gegeven het huidige systeem van groenestroomcertificaten, inclusief KECO,
heeft dit momenteel slechts een heel beperkte financiële impact.

Verklaring van de commissaris
De commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Filip De Bock, heeft bevestigd dat zijn
controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen afwijking van materieel belang hebben aan
het licht gebracht in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in huidig communiqué.
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I.

Geconsolideerde winst-en-verlies rekening van 4Energy Invest voor de jaren
afgesloten op 31 december 2015 en 31 december 2014
31-12-15

31-12-14
herwerkt (4)

Omzet

16.992

Overige bedrijfsinkomsten

18.796

19

304

17.011

19.100

-10.720

-12.841

Personeelskosten

-2.724

-2.563

Overige bedrijfskosten

-1.643

-2.948

1.925

747

Inkomsten
Kosten van de omzet

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen (excl. Impact IFRS 2)
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

1.700

1.528

-1.432

-1.526

0

-490

Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa
Bedrijfsresultaat

493

-1.269

85

42.814

-131

-1.195

Financieel Resultaat

-46

41.620

Resultaat voor belasting

446

40.350

Financiële inkomsten
Financiële kosten

Inkomstenbelasting

-3

Resultaat van de periode

-4

443

40.346 (1)

360
135

38.571
39.351

443

40.346

0

0

7.593.794

5.397.882

Resultaat van de periode (excl. Impact IAS 39) (2)
Resultaat van de periode (excl. Impact IAS 39 & IFRS2) (3)
Toerekenbaar aan:
Aandeelhouders van 4Energy Invest
Minderheidsbelangen
Gewogen gemiddelde aantal aandelen
Aantal uitgegeven warrants (niet 'in the money')

0

0

Resultaat/aandeel

0,06

7,47

Verwaterde resultaat/aandeel

0,06

7,47

(1) Het netto resultaat werd op een niet recurrente manier beïnvloed door de verwerking van de schuldherstructurering.
(2) IAS 39: resultaat voortkomend uit de gewijzigde marktwaarde van de interest rate swap
(3) IFRS 2: resultaat voortkomend uit de herberekening van een op aandelen gebaseerde management vergoeding
(4) Op basis van een voorstellingswijziging met betrekking tot de omzeterkenning van groenestroomcertificaten werden de cijfers
van 2014 herwerkt (cf. supra pagina 2)
4Energy Invest NV/SA
De Snep 3324 - 3945 Ham – BELGIUM
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II.

Geconsolideerde balans van 4Energy Invest voor de jaren afgesloten op 31
december 2015, 31 december 2014 en 31 december 2013
Activa

31-12-15

31-12-14
herwerkt (4)

Vaste activa

01-01-14
herwerkt (4)

9.414

10.153

11.002

500

459

502

8.198

9.088

9.052

17

18

7

525

447

1.299

39

0

0

135

141

141

Vlottende activa

6.737

6.120

4.673

Voorraden

2.063

1.406

2.658

Handelsvorderingen

2.868

3.838

908

Overige vorderingen

158

68

69

1.648

808

1.037

Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materiaal
Leasing en vergelijkbare rechten
Activa in opbouw
Overige vorderingen op lange termijn

Geldmiddelen en kasequivalenten
Totaal
Passiva

16.151

16.273

15.675

31-12-15

31-12-14

01-01-14

herwerkt (4)

herwerkt (4)

Eigen vermogen

11.151

10.708

-54.464

Totaal eigen vermogen

11.151

10.708

-54.464

1.268

1.570

600

Rentedragende leningen

280

328

402

Overige schulden

556

780

50

50

Langlopende verplichtingen

Ontvangen vooruitbetalingen
Voorzieningen

0

382

412

198

3.731

3.995

69.539

266

181

64.696

Handelsschulden

2.925

2.795

2.313

Overige schulden

539

1.018

2.529

16.151

16.273

15.675

Kortlopende verplichtingen
Rentedragende leningen

Totaal

(4) Op basis van een voorstellingswijziging met betrekking tot de omzeterkenning van groenestroomcertificaten werden de cijfers
van 2014 herwerkt (cf. supra pagina 2 en pagina 5)
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III.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
31-12-15
vs
31-12-14

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten
Netto winst (verlies) na belastingen

31-12-14
vs
01-01-14
herwerkt (4)

443

40.346

1.432
0

1.526
490

-84
130

-1.776
-39.844

1.922

743

6
-705
971
-89
-225
169
-425

0
1.042
-2.931
1
830
482
265

1.625

433

Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Investering in materiële vaste activa

-693

-742

Netto kasstromen uit investeringsactiviteiten

-693

-742

Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit opname van leningen
Terugbetalingen van leningen
Ontvangen intresten
Betaalde intresten

221
-183
1
-131

558
280
2
-759

Netto kasstromen uit financiële activiteiten

-92

80

Netto toename in geldmiddelen en kasequivalenten

840

-229

808
1.648
840

1.037
808
-229

Aanpassingen voor niet k as en niet operationele k osten:
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
Bijzondere waardevermindering op materiële vaste activa
Aandelenopties
Niet-gerealiseerd verlies/(winst) op financiële instrumenten
Overige financiële resultaten
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor wijzigingen in werkkapitaal en
voorzieningen
Afname/(toename) in overige vorderingen op lange termijn
Afname/(toename) in voorraden
Afname/(toename) in handelsvorderingen
Afname/(toename) in overige vorderingen
Toename/(afname) in overige schulden op lange termijn
Toename/(afname) in handelsschulden
Toename/(afname) in overige schulden en voorzieningen
Netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

Geldmiddelen en kasequivalenten, netto, op 1 januari
Geldmiddelen en kasequivalenten, netto, op 31 december
Mutatie

(4) Op basis van een voorstellingswijziging met betrekking tot de omzeterkenning van groenestroomcertificaten werden de cijfers
van 2014 herwerkt (cf. supra pagina 2 en pagina 5)

Dit persbericht is beschikbaar op de website www.4energyinvest.com

4Energy Invest NV/SA
De Snep 3324 - 3945 Ham – BELGIUM
info@4energyinvest.com - VAT BE 876.488.436

Pagina 13

PERSBERICHT
Ham – 24 maart 2016 18.00 CET
Gereglementeerde informatie

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
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