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ECOPOWER 

Erkende coöperatieve vennootschap 

Gevestigd in het Vlaams Gewest 

Met adres Posthoflei 3 bus 3, 2600 Antwerpen 

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, btw BE 0445.389.356 

 

Verslag van het bestuursorgaan aan de algemene vergadering 

van aandeelhouders op 10 april 2021. Boekjaar 1 januari 2020 tot 31 december 2020. 

De jaarrekening en de algemene gang van zaken 

In 2020 is de windturbine in Eeklo definitief opgeleverd. 25% hiervan is ingevuld door collega REScoop Volterra. 

Er is stevig geïnvesteerd in zonnepanelen en in een warmtenet. Ook in de pelletfabriek zijn een aantal 

noodzakelijke bijkomende investeringen gebeurd, waaronder een nieuwe ontschorser. 

 

D E  A C T I V A  

 

Er is in 2020 voor 1.215.501,04 euro bijkomend geïnvesteerd en 1.142.845,74 euro in aanbouw. 

512.385 euro in zonnepanelen 

683.731 euro in de pelletfabriek 

19.056 euro in uitrusting, bureaumateriaal, rollend materieel 

639.635 euro in de windturbine in Eeklo 

295.049 euro in verschillende windturbines in ontwikkeling 

 

Verder is er 330.511 euro in IT-licenties (plus 208.491 euro bij investeringen in aanbouw voor IT-licenties). 

508.950 euro is geïnvesteerd in een warmtenet via een participatie in de projectvennootschap Warmte 

Verzilverd. Dat staat bij de financiële vaste activa. 

 

Met een afschrijving van 5.920.849,02 euro geeft dit een daling van de materiële vaste activa – de totale waarde 

van onze installaties – naar 44.544.960,88 euro.  

De immateriële vaste activa zijn 7.307.651,45 euro. Dat zijn voor een klein deel de reeds genoemde IT-licenties 

en vooral groenestroomcertificaten die op eenvoudige wijze verkocht kunnen worden. Samen met de liquide 

middelen en geldbeleggingen – die vast staan op één maand – zijn er dus 16 miljoen euro snel beschikbare 

middelen. De voorraden – voornamelijk pellets – zijn gestegen naar een waarde van 748.242,30 euro.  

De handelsvorderingen zijn 9.371.694,18 euro. Dat is minder dan het jaar ervoor. De overige vorderingen zijn 

fors gedaald naar 1.211.585,95 euro.  

 

D E  P A S S I V A  

 

Het kapitaal steeg een beetje naar 56.633.500,00 euro eind 2020, gespreid over 60.976 coöperanten (+ 1655). 
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De passiva bevatten ook 4.729.392,58 euro reserves (na resultaatverwerking). Verder is er een voorziening voor 

de afbraak van windturbines na hun levensduur. 

Er zijn geen schulden op lange termijn. Er zijn 5.928.502,97 euro handelsschulden. Dat is een forse daling. 

 

D E  R E S U L T A T E N R E K E N I N G  

 

De omzet is 35.630.928,03 euro. Een kleine stijging tegenover 2019. Het belangrijkste deel van de omzet is de 

elektriciteitslevering. Er werd 85.142.000 kWh elektriciteit geleverd aan 49.245 aansluitingen (+102). De omzet 

hiervoor is 27,5 miljoen euro. De elektriciteitslevering is kostendekkend. 

 

De verkoop van pellets was 17.117 ton en 3,5 miljoen euro. Het operationeel resultaat van de pelletsfabriek 

(voor afschrijving) is bijna break-even. 

 

Ecopower koopt en verkoopt ook elektriciteit voor 4,6 miljoen euro. De totale productie van de windturbines en 

zonnepanelen van Ecopower is 106 miljoen kWh groene elektriciteit. De verkoop van groenestroomcertificaten 

geeft 7,6 miljoen euro overige bedrijfsopbrengsten. Er is een deel aankoop van certificaten voor 0,6 miljoen 

euro (andere bedrijfskosten).  

 

In 2020 zijn er gemiddeld 46 personeelsleden (42,3 voltijdsequivalenten). De personeelskost is 2.979.803,40 

euro. Er zijn 24,5 VTE mannen in dienst en 17,8 VTE vrouwen. Er zijn 39 bedienden en 7 arbeiders. 

 

2020 eindigt met een resultaat van 3.276.293,82 euro. 

 

De cashflow bedraagt 9.470.338,79 euro: dat is het resultaat na belastingen, afschrijvingen en voorzieningen. 

Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar 

Er hebben na het einde van het boekjaar geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden die van aard zijn dat 

zij het beeld van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 zouden kunnen beïnvloeden. 

 

Er hebben zich ook geen omstandigheden voorgedaan die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk 

kunnen beïnvloeden of de financiële positie en de toekomstige resultaten van de vennootschap aanzienlijk 

kunnen beïnvloeden. 

Verwachting voor 2021 

Er zijn heel wat projecten met windturbines in diverse stadia van ontwikkeling. Een aantal projecten zijn 

vergund, maar er lopen nog beroepsprocedures. Het is heel moeilijk om in te schatten hoe snel de bouwfase kan 

starten.  
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De investeringen in zonnepanelen zijn nog steeds volop aan de gang. Hier mag een investeringen van ruim 2 

MWp verwacht worden in 2021. 

Voor de pelletfabriek is er een daling van de verkoopprijs, maar ook een daling van de grondstofprijs. Een 

productie en verkoop van 20.000 ton wordt voorzien.  

De IT-inspanningen die in 2020 gestart zijn worden in 2021 verder afgewerkt.  

Onderzoek en ontwikkeling 

C I R C U L A I R  Z U I D  

Een hele wijk wordt aangezet om zuinig te zijn met energie, water en afval via een gemeenschappelijk systeem. 

Ecopower zet een energiegroep in om collectief te investeren in zonnepanelen. We testen het in Antwerpen 

Zuid. Voor dit project worden aantal investeringen in zonnepanelen voorzien. 

 

C I R C U S O L  

We onderzoeken mee of tweedehands zonnepanelen en batterijen een tweede leven kunnen krijgen. 

 

A S S E T  

Ecopower zet zich met een aantal Europese onderzoekscentra in om de kennis over de energietransitie te delen 

en te verspreiden. 

 

R E G E N E R G Y  

Een industrieterrein in Asse-Zellik, gericht op onderzoek wordt een proeftuin voor innovatieve ontwikkeling en 

warmterecuperatie. Ecopower studeert mee over het warmtenet. 

 

R E S C O O P V P P  

Ecopower werkt mee in een project dat met open standaarden een slim virtueel energienet bouwt. Er wordt 

gewerkt op voorspelling en sturing. 

Bijkantoren 

De maatschappelijke zetel van Ecopower is in Berchem. Er is een vestiging in Ham, waar de pelletfabriek staat. 

Daarnaast is er operationeel werk bij de installaties in Eeklo en Asse. 

Voornaamste risico’s en onzekerheden 

De vennootschap heeft tijdens het afgelopen boekjaar geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten en 

heeft geen activa die uitgedrukt zijn in niet-euro-munten (geen wisselrisico). Gezien de aard en de activiteiten 

van de vennootschap zijn er geen belangrijke risico’s te melden zoals bedoeld in artikel 3:6, 8° van het wetboek 

van vennootschappen en verenigingen. 
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Om de omzet en gerelateerde kosten van energieverbruik te bepalen, baseert de vennootschap zich zowel op 

rechtstreekse meetgegevens als op verbruiksramingen in segmenten die jaarlijks worden gemeten. Ecopower is 

afhankelijk van informatie die wordt verkregen van de netbeheerders. Aangezien de definitieve toewijzingen 

geruime tijd op zich laten wachten, blijft er een onzekerheidsmarge, waardoor de vennootschap genoodzaakt is 

om deels te werken met ramingen. Aangepaste maatregelen blijven ervoor zorgen dat deze onzekerheid tot een 

minimum wordt beperkt. 

Bestemming van het resultaat 

Voor het boekjaar 2020 is er een eindresultaat van 3.276.293,82 euro. Het bestuursorgaan stelt voor om 4% 

dividend uit te keren en de rest als beschikbare reserve te boeken. Dat is een uitkering van 2.246.435,32 euro. 

De totale reserve wordt hierdoor 4.729.392,58 euro. 

Algemene vergadering 10 april 2021 

De algemene vergadering wordt samengeroepen op 10 april 2021 om 10.00 uur. 

 

De agenda: 

• Registratie stemgerechtigde coöperanten 
• Goedkeuring van de agenda 
• Werking 2020 en vooruitzichten 2021 
• Financiën 2020 en budget 2021 
• Verslag van de controlerende vennoten 
• Goedkeuring jaarrekening 2020, bestemming resultaat 2020, kwijting van het bestuursorgaan en de 

commissaris 
 
Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden met covid-19 (corona) kan er dit jaar geen fysieke vergadering 

doorgaan. De vergadering zal digitaal verlopen. Iedereen wordt hiervoor uitgenodigd. Er zal voldoende 

mogelijkheid tot vragen en debat voorzien worden. 

  

Goedgekeurd op het bestuursorgaan van 19 maart 2021 
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