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2Valorise presenteert verkorte geconsolideerde tussentijdse resultaten voor de 
periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2017 

 

2Valorise (voorheen 4Energy Invest genaamd), 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 2017. 

 

Belangrijkste gebeurtenissen in de eerste zes maanden van 2017 

Strategische investering in rookgaswassingsysteem in Amel 

Zoals aangekondigd in het jaarverslag van 2016, werd in de maanden mei & juni 2017 de 
installatie van Amel I stilgelegd om een nieuw rookgaswassingsysteem te installeren in combinatie 
met de revisie en/of vernieuwing van bepaalde kritische onderdelen. Deze werkzaamheden 
werden uitgevoerd binnen de vooropgestelde termijn en volledig binnen budget. Na de heropstart 
van Amel I werd aansluitend, begin juli, Amel II stilgelegd voor soortgelijke aanpassingen. Ook 
hier zijn deze werkzaamheden binnen de vooropgestelde timing en budget uitgevoerd. Intussen 
zijn beide installaties volledig operationeel. 

De beide ovens in Amel zijn nu uitgerust met een zeer performant rookgaswassingsysteem, 
waardoor complexere biomassastromen kunnen aangetrokken worden. In dit kader zal er een 
nieuwe milieuvergunning worden ingediend voor beide installaties.  

 

Operationele highlights 

Over de eerste 6 maanden van 2017 kan 2Valorise, rekening houdend met de geplande 
stilstanden van de installaties in Amel voor de strategische investeringen en Ham voor groot 
onderhoud, goede productiecijfers voorleggen. De geplande aanpassingen aan de installaties, 
zoals onderstaand in detail toegelicht, moet 2Valorise in staat stellen zijn operationele 
performance verder te verbeteren in de toekomst.  

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 mei 2017 werd 
beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “2Valorise”. Deze naam is een bevestiging 
van de huidige en toekomstige activiteiten: vanuit een circulaire economie gedachte complexe, 
hernieuwbare afvalstromen valoriseren in nobele producten (zijnde warmte en elektriciteit). 
Aansluitend wil 2Valorise zich in de toekomst nog meer gaan focussen op de maximale valorisatie 
en herbestemming van specifieke rest- en nevenstromen om de impact voor mens en 
maatschappij te minimaliseren. Op vandaag verwerkt 2Valorise met haar installaties te Amel en  
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Ham reeds ca. 300.000 ton houtachtige afvalbiomassa via een verbrandingsproces tot elektriciteit, 
warmte en nevenstromen voor de bouw- en constructie-industrie. 

 

Financiële highlights 

Op 28 maart 2017 werd er een kredietovereenkomst getekend tussen Renogen SA en BNP 
Paribas Fortis ten belope van 10 miljoen EUR voor de financiering van het nieuwe 
rookgaswassingsysteem alsook de revisie en/of vernieuwing van bepaalde onderdelen aan de 
installaties Amel I en II. Dit investeringskrediet is terug te betalen in 12 gelijke trimestriële schijven 
met als eerste vervaldag 31 maart 2018 en een laatste schijf terug te betalen op 31 december 
2020. 

Verder werd, tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 
29 mei 2017, beslist een kapitaalvermindering ten belope van 1.518.758,80 EUR uit te voeren, 
zonder het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te verminderen. Op elk aandeel zal 
éénzelfde fractie aan kapitaal worden uitgekeerd, met name 0,20 EUR per aandeel. Deze 
kapitaalvermindering zal volledig worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en op 20 
september 2017 worden uitgekeerd. 
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Financiële highlights: Verkorte geconsolideerde tussentijdse winst-en-verliesrekening 

(in ‘000 €) 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 30-06-17 30-06-16

in '000 €

Omzet 10 265 12 566

Overige bedrijfsinkomsten 16 59

Inkomsten 10 281 12 625

Kosten van de omzet -4 065 -4 893

Personeelskosten -1 342 -1 406

Overige bedrijfskosten -1 650 -847

3 224 5 479

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen -2 271 -1 486

Terugname bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa 0 8 500

Bedrijfsresultaat 953 12 493

Financiële inkomsten 13 30

Financiële kosten -65 -54

Financieel Resultaat -53 -23

Resultaat voor belasting 900 12 470

Inkomstenbelasting -330 2 317

Resultaat van de periode 570 14 786

Toerekenbaar aan:

Aandeelhouders van 2Valorise 570 14 786

Gewogen gemiddelde aantal aandelen 7 593 794 7 593 794

Resultaat/aandeel in € 0,08 1,95
Verwaterde resultaat/aandeel 0,08 1,95

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten excl. Afschrijvingen, 
waardeverminderingen en voorzieningen

Voor de 6 maanden afgesloten op

 

Bij de vergelijking van het omzetcijfer over de eerste 6 maanden van 2017 t.o.v. dezelfde periode 
in 2016 dienen volgende elementen in rekening te worden genomen: 

 het feit dat de omzet in de eerste helft van 2016 éénmalig beïnvloed werd door de erkenning  
van opbrengsten uit de verkoop van bijkomende groenestroomcertificaten van het 3de en 4de 
kwartaal van 2015 (2,4 miljoen EUR); 

 de lagere productiecijfers omwille van de geplande werkzaamheden aan de installaties; 
 de lagere verkoopprijs van groenestroomcertificaten van Amel en; 
 de wijziging in de voorraad van groenestroomcertificaten. 
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Anderzijds dienen we rekening te houden met het positieve effect van de hogere 
elektriciteitsprijzen in de eerste helft van 2017. 
 
De omzet bestaat uit de verkoop van groenestroomcertificaten (8,0 miljoen EUR tegen 11,0 
miljoen EUR in dezelfde periode van 2016) en de verkoop van elektriciteit op het elektriciteitsnet 
(2,24 miljoen EUR tegen 1,42 miljoen EUR in dezelfde periode van 2016).  
   
De kosten van de omzet tijdens de eerste zes maanden van 2017 bedroegen 4,06 miljoen EUR 
(tegen 4,89 miljoen EUR in de eerste helft van 2016) en omvatten voornamelijk de aankoop van 
biomassa, de voorbehandelingskosten van de biomassa, de onderhoudskosten, de kosten van het 
injecteren van elektriciteit op het elektriciteitsnet (feed-in tarieven) en de kosten voor het afvoeren 
en verwerken van assen.  
 
De personeelskosten daalden met 4,6% vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar.  
 
De overige bedrijfskosten stegen in vergelijking met vorig jaar. Dit is vooral toe te schrijven aan de 
herrekening van de geprovisioneerde kost voor de éénmalige op de aandelenkoers gebaseerde 
vergoeding voor het management welke gerelateerd is aan de succesvolle 
herstructureringstransactie van 2014. 
 
Er werden in totaal voor 87,2 K EUR aan bedrijfskosten geactiveerd in de eerste 6 maanden van 
2017 en dit met betrekking tot de lopende investeringsprojecten bij Renogen. 
 
Het bedrijfsresultaat voor de eerste zes maanden van 2017, exclusief afschrijvingen, 
waardeverminderingen en voorzieningen bedroeg 3,22 miljoen EUR (31,4% van de inkomsten) 
vergeleken met 3,08 miljoen EUR (exclusief de niet-recurrente groenestroomcertificaten dewelke 
betrekking hadden op 2015, zijnde 2,40 miljoen EUR) in de eerste zes maanden van 2016. 
 
Gedurende de eerste 6 maanden werden er afschrijvingen geboekt op de materiële vaste activa 
van Amel I, Amel II, Amel III en Ham voor een totaalbedrag van 2,3 miljoen EUR (1,4 miljoen EUR 
in dezelfde periode van vorig jaar) inclusief een versnelde afschrijving van een aantal activa van 
Renogen omwille van een daling van de resterende nuttige gebruiksduur door de uitgevoerde 
vervangingswerken (cf. 1.2.8.11 jaarverslag 2016 ‘Installaties, machines en uitrusting’) van 906 K 
EUR. 
 
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.  
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De bijkomende groenestroomcertificaten (cf. tussentijds verslag 2016 “Belangrijke gebeurtenissen 
in de eerste 6 maanden van 2016”), dewelke een positieve jaarlijkse impact hebben op de 
toekomstige omzet van de vennootschap Renogen voor de resterende looptijd van de toekenning 
van groenestroomcertificaten, gaven aanleiding tot een herberekening van de realiseerbare 
waarde van de materiële vaste activa bij Renogen en tot een gedeeltelijke terugname van eerdere 
geboekte bijzondere waardeverminderingen op deze activa ten bedrage van 8,5 miljoen EUR in 
de eerste helft van 2016.  
 
In overeenstemming met de waarderingsregels omtrent de wisselstukken, werd er een 
waardevermindering voor wisselstukken geboekt van 17 K EUR in Renogen en een 
waardevermindering voor wisselstukken in 4HamCogen van 34 K EUR. De voorzieningen daalden 
als gevolg van de terugname van de aangelegde voorziening inzake het geschil met de 
onderneming Beckers (cf. jaarverslag 2016 onder 1.2.8.24 “voorzieningen”) en dit ten gevolge van 
de uitspraak door het Hof van beroep te Antwerpen van 18/05/2017. Het resultaat van het voor 
Renogen negatieve arrest hetwelk uiteindelijk kleiner was dan de aangelegde provisie, werd 
opgenomen in het resultaat van de onderneming. Er werden geen bijkomende provisies 
aangelegd voor operationele zaken in Renogen en 4HamCogen.  
 
Dit alles resulteert in een bedrijfsresultaat van 0,953 miljoen EUR. 
 
Het financiële resultaat (-53 K EUR) is opgebouwd uit de rentekosten van de uitstaande 
leasecontracten bij 4HamCogen, Renogen, Amel Bio en 2Valorise, de bank- en rentekosten 
voortvloeiende uit het investeringskrediet afgesloten door Renogen en de betaalde intresten uit 
het enig overgebleven IRS contract afgesloten door Renogen (- 12 K EUR). Deze financiële 
kosten worden gecompenseerd door financiële opbrengsten (12 K EUR) die bestaan uit een 
daling van de negatieve marktwaarde van dit IRS contract omwille van de aflossingen.  
 
De nettowinst voor deze periode bedraagt 0,57 miljoen EUR.  
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Financiële highlights: Verkorte geconsolideerde tussentijdse balans 

Geconsolideerde balans 30-06-17 31-12-16
(in '000 €)

Vaste activa 23 189 18 579

waarvan materiële vaste activa 21 845 16 976

waarvan uitgestelde belastingvorderingen 1 341 1 600

Vlottende activa 13 012 15 127
waarvan voorraden 2 633 2 841

waarvan handelsvorderingen 3 221 4 198

waarvan geldmiddelen en kasequivalenten 6 760 7 551

Totaal activa 36 201 33 707

30-06-17 31-12-16

Eigen vermogen 28 050 28 999

Langlopende verplichtingen 909 717

waarvan bank en leaseschulden 48 79

Kortlopende verplichtingen 7 242 3 991

waarvan bank en leaseschulden 1 372 180

Totaal passiva 36 201 33 707  

De stijging van vaste activa in de eerste 6 maanden van 2017 is het gevolg van (i) de 
investeringen in materiële vaste activa voor een bedrag van 7,19 miljoen EUR en (ii) de 
gedeeltelijke realisatie ten bedrage van 0,26 miljoen EUR van de actieve belastinglatentie. Voorts 
werden er in deze periode afschrijvingen geboekt voor een totaal van 2,32 miljoen EUR inclusief 
een versnelde afschrijving van een aantal activa van Renogen van 906 K EUR omwille van de 
daling van de resterende nuttige gebruiksduur door de uitgevoerde vervangingswerken (cf. 
1.2.8.11 jaarverslag 2016 ‘Installaties, machines en uitrusting’). 
 
De daling van de handelsvorderingen is grotendeels toe te schrijven aan de lagere prijs voor 
groenestroomcertificaten van Renogen in vergelijking met het jaar 2016. 
 
Het eigen vermogen daalt ten gevolge van de per 24 mei 2017 door de bijzonder algemene 
vergadering van aandeelhouders van 2Valorise goedgekeurde kapitaalvermindering ten bedrage 
van 1,52 miljoen EUR. 
 
De voorzieningen daalden als gevolg van de terugname van de aangelegde voorziening inzake 
het geschil met de onderneming Beckers (cf. jaarverslag 2016 onder 1.2.8.24 “voorzieningen”) ten 
gevolge de uitspraak door het Hof van Beroep te Antwerpen.  
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De rentedragende leningen stijgen ten gevolge van de opname van een eerste deel (1,25 miljoen 
EUR) van het afgesloten krediet met BNP Paribas Fortis (cf. infra financiële highlights). 
 
De overige schulden (zowel kort- als langlopend) stijgen ten gevolge van de eerstdaags uit te 
keren kapitaalvermindering alsook van de herrekening van de geprovisioneerde kost voor de 
éénmalige op de aandelenkoers gebaseerde vergoeding voor het management welke gerelateerd 
is aan de succesvolle herstructureringstransactie van 2014. 
 
De afname van de netto geldmiddelen en kasequivalenten met 0,79 miljoen EUR weerspiegelt 
voornamelijk het resultaat van de volgende belangrijke kas(stroom)bewegingen in de eerste zes 
maanden van 2017: 
- Positieve netto kasbijdrage uit bedrijfsactiviteiten voor wijzigingen in werkkapitaal en  

voorzieningen 3,23 miljoen EUR; 
- Daling van werkkapitaal met 1,24 miljoen EUR (voornamelijk door toename voorraden en  

handelsvorderingen); 
- Netto-investering in materiële vaste activa voor 6,35 miljoen EUR;   
- Opname van lening 1,25 miljoen EUR; 
- Terugbetaling van leningen en intresten 0,16 miljoen EUR. 

 

Bijkomende operationele highlights 

 
Milieuproblematiek Renogen 
Milieustakingsvordering op niveau Renogen (cf. 1.2.8.30 jaarverslag 2016 ‘Voorwaardelijke 
verplichtingen’). 
Zoals aangegeven in het jaarverslag van 2016, houdt Renogen de procedure aangaande het 
manueel uitsorteren van plastiek in de biomassa aan. Deze procedure werd ingevoerd in 
samenspraak met het DPC (Departement de la Police et des Contrôles) naar aanleiding van het 
verkrijgen van de vergunning van 7 september 2015 welke indirect weerhouden is in het vonnis van 
de rechtbank van Eupen. 
Aangezien er in het vonnis van de rechtbank van Eupen, bekendgemaakt op 22 januari 2016, zaken 
waren opgenomen die vatbaar zijn voor interpretatie, tekende Renogen in samenspraak met haar 
raadslieden beroep aan tegen deze uitspraak. De uitspraak op 22 september 2016 voor het Hof van 
Beroep in Luik bevestigde in grote lijnen de eerdere uitspraak in deze zaak door de rechtbank van 
Eupen. Ondanks het feit dat Renogen de procedures voor het uitsorteren van eventuele 
plastiekresten in de biomassa continu heeft gevolgd, heeft de gemeente Amel een dwangsom van 
100.000 EUR gevorderd op basis van 10 vermeende inbreuken in 2016. De procedure voor de 
beslagrechter werd ingeleid op 7 maart 2017 en de vennootschap heeft alvast haar conclusies 
overgemaakt in welke zij de rechtmatigheid van deze dwangsom om diverse redenen volledig 
betwist. Een finale uitspraak in deze zaak wordt niet verwacht voor het einde van 2017. 
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Ondertussen heeft de vennootschap begin januari 2017 beslist om ook cassatieberoep aan te 
tekenen tegen de uitspraak van het Hof van Beroep. Het management is van mening, op basis van 
het advies van haar juridisch adviseurs, dat er een gegronde reden is voor dit cassatieberoep.  
 
De vennootschap schat het risico dat er een significante impact zal zijn als gevolg van eventuele 
boetes bij de finale afwikkeling van deze zaak in als zijnde ‘onwaarschijnlijk’ en heeft daarom geen 
voorziening hiervoor opgenomen. Hoewel de vennootschap een positieve afloop verwacht, kan er 
geen zekerheid gegeven worden omtrent het resultaat van de lopende procedures i.v.m. de 
milieuproblematiek bij Renogen (zoals hierboven beschreven). Een negatieve uitspraak zou 
potentieel een materieel effect kunnen hebben op de bedrijfsvoering, de bedrijfsresultaten en 
kasstromen van Renogen. Omwille van de complexiteit van deze aangelegenheid en het ontbreken 
van een duidelijke basis voor het voorspellen van de uitkomsten, kunnen wij geen zinvolle orde van 
grootte van mogelijke verliezen of uitstromen van kasmiddelen opgeven die eventueel zouden 
kunnen volgen uit een ongunstige uitkomst.  
 
Vernieuwde exploitatievergunning op niveau van Renogen (cf. 1.2.8.30 jaarverslag 2016 
‘Voorwaardelijke verplichtingen’). 
Het in het jaarverslag van 2016 aangekondigde actieplan voor de bouw van een nieuw systeem van 
rookgaswassing (filterinstallatie) bij Renogen werd intussen uitgevoerd. Voor wat betreft Amel I werd 
dit uitgevoerd in de maanden mei en juni. Voor Amel II werd de installatie afgerond begin augustus. 
Intussen opereren beide installaties terug op volle capaciteit en wordt er ruimschoots voldaan aan 
alle strengere milieunormen die werden opgelegd in de vernieuwde exploitatievergunning.   
 

Vooruitzichten voor tweede helft van 2017 

2Valorise verwacht dat zijn resultaten in de tweede helft van 2017 zullen worden beïnvloed door 
de volgende factoren: 

 Verdere optimalisering van de operaties in Ham en Amel; 
De operationele versterking van het team heeft in 2017 al de eerste positieve resultaten 
opgeleverd. De verdere implementatie van de lopende actieplannen, teneinde de bestaande 
milieuwetgeving en vergunningen te respecteren, kunnen nog verdere verbeteringen 
opleveren. 
 
  Evolutie van de elektriciteitsprijzen; 
Wijzigingen van de elektriciteitsprijzen hebben een onmiddellijke impact (positief of negatief) 
op de financiële cijfers van de groep.  
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  Wetgevend kader  
Het wetgevend kader voor de groenestroomcertificaten en de wetgeving betreffende de 
milieunormen zijn beslissend voor de leefbaarheid van groene energieprojecten. Wijzigingen in 
dit wetgevend kader hebben een cruciale impact (positief of negatief) op de financiële cijfers 
van de groep. 
 
  Verdere optimalisering van het aankoopproces van de biomassa 
 
 
Dit persbericht en het Tussentijds Verslag zijn beschikbaar in het Nederlands op 
www.4energyinvest.com 
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Over 2Valorise (voorheen 4Energy Invest genaamd) 

2Valorise is een beursgenoteerde, Belgische holding die inzet op de valorisatie en 
herbestemming van specifieke rest- en afvalstromen in diverse nuttige toepassingen. Vanuit 
haar circulaire benadering wenst 2Valorise in te spelen op een continue transformatie van 
economische activiteiten door te focussen op de maximale valorisatie van reststromen om de 
impact voor mens en maatschappij te minimaliseren. 
 

Op vandaag heeft 2Valorise, via haar 100% dochtervennootschappen 2ValoriseAmel 
(voorheen Renogen NV) en 2ValoriseHam (voorheen 4HamCogen NV) twee valorisatie units 
in exploitatie sinds respectievelijk 2007 en 2012. Jaarlijks wordt op deze sites ca. 300.000 ton 
houtachtige afvalbiomassa door verbranding omgezet in elektriciteit, warmte en 
nevenproducten (bodem- en vliegassen). Daarnaast is er een derde 100% 
dochtervennootschap 2ValoriseMaterials (voorheen Amel Bio) die instaat voor de inkoop van 
de rest- en afvalstromen. 

 

2Valorise 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 

 


