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ECOPOWER 

Erkende coöperatieve vennootschap 

2600 Antwerpen, Posthoflei 3 bus 3 

RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0445.389.356 

 

Jaarverslag van het bestuursorgaan aan de algemene vergadering van aandeelhouders  

op 30 april 2022. Boekjaar 1 januari 2021 tot 31 december 2021 

De jaarrekening en de algemene gang van zaken 

2021 was op een aantal vlakken een uitzonderlijk jaar. Met de klimaatconferentie in Glasgow en de extreem 

gestegen prijzen voor (fossiele) energie kan het een kantelmoment in de (energie-) geschiedenis zijn. Op zijn 

minst bevestigt het dat de doelstellingen van Ecopower voor meer hernieuwbare energie van en voor burgers de 

juiste weg zijn. Bij Ecopower staan er alvast heel wat wind- en zonneprojecten in de steigers.  

Met de hogere energieprijzen is ook de prijs van grondstoffen gestegen. Zo is voor de pelletfabriek zowel het 

bronmateriaal (hout) als de energiekost fors omhoog gegaan. Een stevige tegenvaller van 1,2 miljoen euro 

tegenover de prognose. Net nu we op het goede spoor leken inzake productie, verkoop en rendement. 

Tegelijk was het een jaar met uitzonderlijk weinig wind en zon. De productie was 21% lager dan het jaar voordien. 

Dit zorgt evident voor veel minder inkomsten. 

Ecopower heeft de prijs naar de eindklanten in 2021 niet opgetrokken. De kosten voor handel op de 

elektriciteitsmarkt zijn met de hoge prijzen wel gestegen.  

Al deze elementen maken dat er geen winst is voor het jaar 2021. Klanten-coöperanten hebben gelukkig wel hun 

voordeel kunnen doen bij de elektriciteitslevering. 

 

D E  A C T I V A  

 

Er is in 2021 voor 1.783.778,57 euro geïnvesteerd in zonnepanelen en 20.210,40 euro ging naar andere 

investeringen.  

De afschrijving is 5.830.816,44 euro. Er is daarnaast een niet-recurrente bedrijfsopbrengst van 1,9 miljoen euro 

(zie code 76A in de jaarrekening) omdat een afschrijving wordt teruggenomen voor het tweede windproject in 

Eeklo (gebouwd in 2011). De afschrijvingstermijn wordt van 10 jaar naar 15 jaar gebracht. Dat is in 

overeenstemming met de inkomsten die er voor het project verwacht worden. Er wordt bovendien voor 

geopteerd om een grote bijkomende afschrijving van 4,4 miljoen euro te voorzien voor de pelletfabriek (niet-

recurrente bedrijfskost, zie code 66A in de jaarrekening). Het project slaagt er niet in die investering terug te 

verdienen en op deze manier is de waardering in de jaarrekening correct. 

De immateriële vaste activa zijn gestegen naar 12.282.566,60 euro. Dat zijn voor een klein deel IT-licenties en 

vooral groenestroomcertificaten die op eenvoudige wijze verkocht kunnen worden.  

De waarde van de installaties – de materiële vaste activa – daalt naar 38.186.555,80 euro. 

De financiële vaste activa zijn ongeveer gelijk gebleven op 596.453,66 euro. 

De voorraden – voornamelijk pellets – zijn gedaald tot 246.434,96 euro.  
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De handelsvorderingen zijn iets gestegen, naar 10.396.741,70 euro. De overige vorderingen zijn gedaald naar 

553.037,00 euro.  

De liquide middelen en geldbeleggingen – die vast staan op één maand – zijn 9.564.338,68 euro.  

 

D E  P A S S I V A  

 

Het kapitaal steeg eind 2021 naar 58.362.500,00 euro (+ 1.729.000,00 euro). Verdeeld over 65.829 coöperanten 

(+ 4.853). Er zijn geen aandeelhouders die een groot belang aanhouden in de vennootschap. 

De passiva bevatten verder reserves. Die dalen door het negatieve resultaat naar 599.138,82 euro. 

De kapitaalsubsidies die mee afgeschreven worden met investeringen stijgen naar 2.248.455,65 euro.  

Verder is er een voorziening van 860.710,15 euro voor de afbraak van windturbines na hun levensduur. 

Er zijn geen schulden op lange termijn. Er is een waarborg op lange termijn van 140.000,00 euro en 

handelsschulden voor 8.780.255,39 euro. Dat is hoger dan het jaar ervoor, dit onder andere door de 

overschakeling van systeem bij de netbeheerders, die hun facturen voor het einde van 2021 pas in 2022 gestuurd 

hebben. 

 

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

 

De omzet is 43.181.404,03 euro. Dat is 7.550.476,00 euro meer dan 2020. Dat is voor een belangrijk deel door 

doorverkoop van elektriciteit van derden die naar de markt gaat aan de hogere prijzen in de tweede helft van 

2021. Er is in 2021 84.568.000 kWh elektriciteit geleverd aan 53.915 klanten.  Verder komt dit bedrag van de 

pelletverkoop (21.063 ton) en van elektriciteitslevering.  

Eind 2021 zijn er bijna 50 personeelsleden (45,5 voltijdsequivalenten). De personeelskost is 3.449.804,23 euro. Er 

zijn gemiddeld 30,2 mannen in dienst en 19,4 vrouwen. Er zijn 8 arbeiders in dienst, de rest zijn bedienden. 

De cashflow bedraagt 4.147.076,22 euro: dat is het resultaat voor belastingen, afschrijvingen en voorzieningen. 

Bestemming van het resultaat 

Voor het boekjaar 2021 is er een eindresultaat van -4.130.253,76 euro. De raad van bestuur stelt voor om geen 

dividend uit te keren en het tekort te onttrekken aan de reserves.  

Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar (artikel 3:6, 2° WVV) 

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 2021 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. 
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Verwachting voor 2022 

Hoewel er drie windprojecten vergund zijn en in contractfase zijn voor de bouw van turbines, zullen die in 2022 

nog niet gerealiseerd zijn. Van een aantal andere projecten is het moeilijk in te schatten hoe snel ze naar de 

bouwfase kunnen overgaan.  

De investeringen in zonnepanelen lopen verder. Daar mag opnieuw een investering van ruim 2 MWp verwacht 

worden in 2022. 

De pelletfabriek slaagt er niet in om met de huidige werking rendabel te worden. Scenario’s voor een aangepaste 

werking worden in 2022 uitgewerkt. 

In een strategische oefening zijn de doelen voor de komende 10 jaar vastgelegd. Die worden verder uitgewerkt. 

Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen 

beïnvloeden (artikel 3:6, 3° WVV) 

Er zijn geen omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. 

Onderzoek en ontwikkeling (artikel 3:6, 4° WVV) 

C I R C U S O L  

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

ontzorging voor eindklanten mogelijk is. 
 

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 aan voorspelling van productie en sturing van verbruik. 
 

S C C A L E  

Energiegemeenschappen zijn belangrijk in de komende jaren. Dit project experimenteert er mee en bouwt een 

one-stop-shop voor iedereen in Europa die ermee aan de slag wil. 
 

P O W E R  U P  

Het sociale aspect van de energielevering is belangrijk. In dit project worden mogelijkheden onderzocht en er 

wordt mee geëxperimenteerd. 
 

F L E X Y S  

Samen met onze andere partijen in het energielandschap en de Universiteit van Gent onderzoeken we de 

mogelijkheden om sturing van elektriciteitsverbruik nuttig in te zetten. 
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C O P 2 1  

Alle hernieuwbare-energiecoöperaties van België bundelen hun krachten om een participatie te nemen in 

windprojecten op zee. 

Bijkantoren (artikel 3:6, 5° WVV) 

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  (artikel 3:6, 1° WVV) 

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. 

 

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.  

 

In november 2021 is er een overgang geweest van MIG 4 naar MIG 6. MIG staat voor “Market Implementation 

Guide”. Het is de handleiding die door Atrias werd opgesteld en die de informatie-uitwisseling beschrijft tussen de 

distributienetbeheerders en andere marktpartijen. De marktprocessen onder MIG 6 zijn meer op maat van de 

vrijgemaakte markt zijn en houden rekening met de digitale meters. Deze overgang van MIG 4 naar MIG 6 heeft 

een impact op de aan de vennootschap toegewezen volumes. Dit geeft een extra kost in november en december 

2021, dewelke nadien grotendeels gerecupereerd zal worden op basis van onze inschattingen. De 

berekeningswijze van de betreffende recuperatie wordt nog verder uitgewerkt door de betrokken partijen en 

geeft dus aanleiding tot een onzekerheid. 

 

Aangepaste maatregelen blijven ervoor zorgen dat deze onzekerheden tot een minimum worden beperkt. 

Bijkomende werkzaamheden commissaris 

In 2021 werden door de commissaris bijkomende controlewerkzaamheden uitgevoerd, zoals toegelicht in de 

jaarrekening. 
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Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

Wij verzoeken u kennis te nemen van het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening met 

betrekking tot het boekjaar van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021, het ontwerp van de enkelvoudige 

jaarrekening goed te keuren. Tot slot verzoeken wij u kwijting te willen verlenen aan de bestuurders en de 

commissaris voor het uitoefenen van hun opdracht tijdens het voorbije boekjaar. 

Algemene vergadering 30 april 2022 

De algemene vergadering wordt samengeroepen op 30 april 2022 om 10.00 uur. 

 

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

vragen en debat voorzien worden, onder andere ook in een aantal voorbereidende infovergaderingen. 

 

Het bestuursorgaan dankt het management en de medewerkers van Ecopower voor hun inspanningen in het 

afgelopen jaar en is trots op de unieke positie die Ecopower kan innemen in het energielandschap.  

 

Goedgekeurd op de raad van bestuur van 12 april 2022. 

 

Kathleen Markey, Erwin Storms, Luc Vermeeren, Dirk Vansintjan, Tom Willems, Bram Leys, Marie Bossyns, Greet 

De Gueldre en Gabrielle Van Zoeren 

 

 

Getekend 

 

 

Luc Vermeeren 

Voorzitter bestuursorgaan 

29.04.2022 

 


