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4Energy Invest presenteert verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten  

voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2015 
 

4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van 

biomassa in energie, maakt vandaag haar verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten bekend voor de 

eerste 6 maanden van 2015. 

Financiële highlights: Verkorte geconsolideerde tussentijdse winst-en-verliesrekening (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 



PERSBERICHT 

Ham – 15 september  2015 18.00 CET 

Gereglementeerde informatie 

4Energy Invest NV/SA 

De Snep 3324 - 3945 Ham – BELGIUM 

 info@4energyinvest.com - VAT BE 876.488.436 Pagina 2 

 

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 het 

gevolg zijn van de iets lagere productie opgetekend bij Renogen.  

De omzet omvat voornamelijk de verkoop van groenestroomcertificaten (€ 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€).   

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 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.  
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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 de 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. 

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 van € 0,32 miljoen. 

De financiële kosten (71 k€) weerspiegelen voornamelijk de rentekosten van de uitstaande leasecontracten 

bij 4HamCogen, Renogen en Amelbio alsook op de betaalde intresten uit het enig overgebleven IRS 

contract afgesloten door Renogen. De financiële opbrengsten (48 k€) bestaan voornamelijk uit een daling 

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

 

Financiële highlights: Verkorte geconsolideerde tussentijdse balans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Per 30 juni 2015 had de groep geen 
uitstaande engagementen met betrekking tot de aanschaf van vaste activa. 
Er zijn geen projecten in ontwikkeling of in aanbouw per 30/06/2015. 
 
De openstaande, rentedragende schuldpositie verminderde met de normale terugbetalingen voor de in het 
verleden aangegane verbintenissen. Het totaal bedrag aan rentedragende leningen bestaande uit een 
aantal leasingdossiers bedroeg per einde juni 2015 419 k€.  
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Bijkomende operationele highlights 

 

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. 
 

 
 
 

Vooruitzichten voor tweede helft van 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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dit persbericht en het Tussentijds Verslag zijn beschikbaar in het Nederlands op www.4energyinvest.com 
 

 

http://www.4energyinvest.com/
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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/

