
43 0647.562.496   1 EUR

   

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.   VOL-inb 1

  JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

 

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: Eoly Coöperatie

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap

Adres: Edingensesteenweg Nr.: 196 Bus:

Postnummer: 1500 Gemeente: Halle

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Brussel, Nederlandstalige

Internetadres:

E-mailadres:

  Ondernemingsnummer       0647.562.496

DATUM 27/01/2016 van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van

de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft:

☒ de JAARREKENING in EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 02/06/2022

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van 01/01/2021 tot 31/12/2021

 

het vorig boekjaar van de jaarrekening van 01/01/2020 tot 31/12/2020

 

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: 21 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: VOL-inb 6.1, VOL-inb 6.2.1, VOL-inb 6.2.2, VOL-inb 6.2.4, VOL-inb 6.2.5, VOL-inb 6.3.1, VOL-inb 6.3.3, VOL-inb 6.3.4, VOL-
inb 6.3.5, VOL-inb 6.3.6, VOL-inb 6.4.1, VOL-inb 6.4.2, VOL-inb 6.4.3, VOL-inb 6.5.1, VOL-inb 6.5.2, VOL-inb 6.6, VOL-inb 6.11, VOL-inb 6.12, VOL-inb
6.14, VOL-inb 6.17, VOL-inb 6.18.2, VOL-inb 6.20, VOL-inb 9, VOL-inb 10, VOL-inb 11, VOL-inb 12, VOL-inb 13, VOL-inb 14, VOL-inb 15

 

Konrad (Koen) Baetens2882edd78ba674
Bestuurder

Piet Colruyta9b573e2eb2190
Bestuurder
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 2.1

  LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF

CORRECTIE

 

LIJST VAN BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

BAETENS Konrad (Koen)

Sneppelaar 75

1840 LONDERZEEL

BELGIË

Begindatum van het mandaat:  06-06-2019 Einddatum van het mandaat:  01-06-2023 Bestuurder

COLRUYT Piet

Gemeentehuisstraat 6

3078 EVERBERG

BELGIË

Begindatum van het mandaat:  06-06-2019 Einddatum van het mandaat:  01-06-2023 Bestuurder

DE BONTE Peter

Abdijstraat 46

3001 HEVERLEE

BELGIË

Begindatum van het mandaat:  07-06-2018 Einddatum van het mandaat:  02-06-2022 Bestuurder

DE LEU DE CÉCIL Jean

Bauwenberg 20

1970 Wezembeek-Oppem

BELGIË

Begindatum van het mandaat:  06-06-2019 Einddatum van het mandaat:  01-06-2023 Bestuurder

RYS Robin

Zavelberg 6

3000 LEUVEN

BELGIË

Begindatum van het mandaat:  07-06-2018 Einddatum van het mandaat:  02-06-2022 Bestuurder

VANDER ELST Bart

Kerkenbos 23

2812 MUIZEN (MECHELEN)

BELGIË

Begindatum van het mandaat:  06-06-2019 Einddatum van het mandaat:  01-06-2023 Bestuurder

EY BEDRIJFSREVISOREN BV (B00160)

0446334711

De Kleetlaan 2

1831 Diegem

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 06-06-2019 Einddatum van het mandaat: 01-06-2022 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

WUYTS Daniël (A01979)
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De Kleetlaan 2

1831 Diegem

BELGIË
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is

met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en

zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap,

B. Het opstellen van de jaarrekening,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna

worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn

lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B,
C en/of D)

  VANDELANOTTE ACCOUNTANCY 2228434ABN05

  0876286023 A  

  President Kennedypark  1A B  

  8500  Kortrijk   

  BELGIË   

  Direct of indirect vertegenwoordigd door

        VANDELANOTTE Hein

  VANDELANOTTE Hein 76952N62

  Accountant-Belastingconsulent   

  President Kennedypark 1A   

  8500 Kortrijk   

  BELGIË   
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 3.1

  JAARREKENING  

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN 6.1    20      

VASTE ACTIVA    21/28 7.677.666,09    3.050.672,83   

Immateriële vaste activa 6.2    21 12.659,60    17.006,50   

Materiële vaste activa 6.3    22/27 7.665.006,49    3.033.666,33   

Terreinen en gebouwen    22      

Installaties, machines en uitrusting    23 7.665.006,49    3.033.666,33   

Meubilair en rollend materieel    24      

Leasing en soortgelijke rechten    25      

Overige materiële vaste activa    26      

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen    27      

Financiële vaste activa
6.4/
6.5.1    28      

Verbonden ondernemingen 6.15    280/1      

Deelnemingen    280      

Vorderingen    281      

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 6.15    282/3      

Deelnemingen    282      

Vorderingen    283      

Andere financiële vaste activa    284/8      

Aandelen    284      

Vorderingen en borgtochten in contanten    285/8      

5



Nr. 0647.562.496   VOL-inb 3.1

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA    29/58 2.067.140,87    5.886.970,82   

Vorderingen op meer dan één jaar    29      

Handelsvorderingen    290      

Overige vorderingen    291      

Voorraden en bestellingen in uitvoering    3      

Voorraden    30/36      

Grond- en hulpstoffen    30/31      

Goederen in bewerking    32      

Gereed product    33      

Handelsgoederen    34      

Onroerende goederen bestemd voor verkoop    35      

Vooruitbetalingen    36      

Bestellingen in uitvoering    37      

Vorderingen op ten hoogste één jaar    40/41 761.343,77    243.991,75   

Handelsvorderingen    40 761.343,77    243.220,75   

Overige vorderingen    41 0,00    771,00   

Geldbeleggingen
6.5.1/
6.6   50/53      

Eigen aandelen    50      

Overige beleggingen    51/53      

Liquide middelen    54/58 1.303.388,44    5.638.074,16   

Overlopende rekeningen 6.6    490/1 2.408,66    4.904,91   

TOTAAL VAN DE ACTIVA    20/58 9.744.806,96    8.937.643,65   
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN   10/15 8.951.401,59    8.576.918,37   

Inbreng 6.7.1   10/11 8.351.200,00    8.402.700,00   

Beschikbaar   110 8.351.200,00    8.302.700,00   

Onbeschikbaar   111 0,00    100.000,00   

Herwaarderingsmeerwaarden   12      

Reserves   13 600.201,59    174.218,37   

Onbeschikbare reserves   130/1 0,00    10.000,00   

Statutair onbeschikbare reserves   1311 0,00    10.000,00   

Inkoop eigen aandelen   1312      

Financiële steunverlening   1313      

Overige   1319      

Belastingvrije reserves   132      

Beschikbare reserves   133 600.201,59    164.218,37   

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)   14      

Kapitaalsubsidies   15      

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief   19      

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN   16 13.962,86    9.171,23   

Voorzieningen voor risico's en kosten   160/5 13.962,86    9.171,23   

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen   160      

Belastingen   161      

Grote herstellings- en onderhoudswerken   162      

Milieuverplichtingen   163      

Overige risico's en kosten 6.8   164/5 13.962,86    9.171,23   

Uitgestelde belastingen   168      
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN   17/49 779.442,51    351.554,05   

Schulden op meer dan één jaar 6.9   17      

Financiële schulden   170/4      

Achtergestelde leningen   170      

Niet-achtergestelde obligatieleningen   171      

Leasingschulden en soortgelijke schulden   172      

Kredietinstellingen   173      

Overige leningen   174      

Handelsschulden   175      

Leveranciers   1750      

Te betalen wissels   1751      

Vooruitbetalingen op bestellingen   176      

Overige schulden   178/9   

Schulden op ten hoogste één jaar 6.9   42/48 602.914,86    340.416,60   

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen   42      

Financiële schulden   43      

Kredietinstellingen   430/8      

Overige leningen   439      

Handelsschulden   44 33.448,65    86.879,40   

Leveranciers   440/4 33.448,65    86.879,40   

Te betalen wissels   441      

Vooruitbetalingen op bestellingen   46      

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 6.9   45 113.070,48    11.969,20   

Belastingen   450/3 113.070,48    11.969,20   

Bezoldigingen en sociale lasten   454/9      

Overige schulden   47/48 456.395,73    241.568,00   

Overlopende rekeningen 6.9   492/3 176.527,65    11.137,45   

TOTAAL VAN DE PASSIVA   10/49 9.744.806,96    8.937.643,65   
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten   70/76A 1.640.754,12    654.981,48   

Omzet 6.10   70 1.640.754,12    654.981,48   

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in
uitvoering: toename (afname) (+)/(-)

  71      

Geproduceerde vaste activa   72      

Andere bedrijfsopbrengsten 6.10   74      

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 6.12   76A      

Bedrijfskosten   60/66A 761.017,42    363.481,12   

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen   60      

Aankopen   600/8      

Voorraad: afname (toename) (+)/(-)   609      

Diensten en diverse goederen   61 291.039,05    134.308,83   

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.10   62      

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op
immateriële en materiële vaste activa

  630 463.728,74    225.804,29   

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)

6.10   631/4      

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en
terugnemingen) (+)/(-)

6.10   635/8 4.791,63    2.500,00   

Andere bedrijfskosten 6.10   640/8 1.458,00    868,00   

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)   649      

Niet-recurrente bedrijfskosten 6.12   66A      

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)   9901 879.736,70    291.500,36   
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 4

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten   75/76B 0,48    9,63   

Recurrente financiële opbrengsten   75 0,48    9,63   

Opbrengsten uit financiële vaste activa   750      

Opbrengsten uit vlottende activa   751      

Andere financiële opbrengsten 6.11   752/9 0,48    9,63   

Niet-recurrente financiële opbrengsten 6.12   76B      

Financiële kosten   65/66B 1.398,96    563,32   

Recurrente financiële kosten 6.11   65 1.398,96    563,32   

Kosten van schulden   650 682,72    0,00   

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden,
bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-)

  651      

Andere financiële kosten   652/9 716,24    563,32   

Niet-recurrente financiële kosten 6.12   66B      

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)   9903 878.338,22    290.946,67   

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen   780      

Overboeking naar de uitgestelde belastingen   680      

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 6.13   67/77      

Belastingen   670/3      

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor
belastingen

  77      

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)   9904 878.338,22    290.946,67   

Onttrekking aan de belastingvrije reserves   789      

Overboeking naar de belastingvrije reserves   689      

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)   9905 878.338,22    290.946,67   
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)   9906 878.338,22    290.946,67   

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)   (9905) 878.338,22    290.946,67   

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-)   14P      

Onttrekking aan het eigen vermogen   791/2 1.850,00    350,00   

aan de inbreng   791      

aan de reserves   792 1.850,00    350,00   

Toevoeging aan het eigen vermogen   691/2 427.833,22    49.378,67   

aan de inbreng   691      

aan de wettelijke reserve   6920      

aan de overige reserves   6921 427.833,22    49.378,67   

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)   (14)      

Tussenkomst van de vennoten in het verlies   794      

Uit te keren winst   694/7 452.355,00    241.918,00   

Vergoeding van de inbreng   694 452.355,00    241.918,00   

Bestuurders of zaakvoerders   695      

Werknemers   696      

Andere rechthebbenden   697      
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.2.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN

EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar   8052P xxxxxxxxxx   21.734,50   

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa   8022   

Overdrachten en buitengebruikstellingen   8032   

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)   8042   

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar   8052 21.734,50   

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar   8122P xxxxxxxxxx   4.728,00   

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt   8072 4.346,90   

Teruggenomen   8082   

Verworven van derden   8092   

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen   8102   

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)   8112   

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar   8122 9.074,90   

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR   211 12.659,60   
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar   8192P xxxxxxxxxx   3.757.090,46   

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa   8162 5.090.722,00   

Overdrachten en buitengebruikstellingen   8172   

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)   8182   

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar   8192 8.847.812,46   

Meerwaarden per einde van het boekjaar   8252P xxxxxxxxxx   0,00   

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt   8212   

Verworven van derden   8222   

Afgeboekt   8232   

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)   8242   

Meerwaarden per einde van het boekjaar   8252 0,00   

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar   8322P xxxxxxxxxx   723.424,13   

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt   8272 459.381,84   

Teruggenomen   8282   

Verworven van derden   8292   

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen   8302   

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)   8312   

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar   8322 1.182.805,97   

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR   (23) 7.665.006,49   
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.7.1

STAAT VAN DE INBRENG EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN DE INBRENG

INBRENG

Beschikbaar per einde van het boekjaar   110P xxxxxxxxxx   8.302.700,00   

Beschikbaar per einde van het boekjaar   (110) 8.351.200,00      

Onbeschikbaar per einde van het boekjaar   111P xxxxxxxxxx   100.000,00   

Onbeschikbaar per einde van het boekjaar   (111)      

Eigen vermogen ingebracht door de aandeelhouders

In geld   8790   

waarvan niet volgestort   87901   

In natura   8791   

waarvan niet volgestort   87911   

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Uittreding coöperanten -51.500,00     

Op naam: B - aandelen 5.180,00     

Aandelen op naam   8702 xxxxxxxxxx   32.800   

Gedematerialiseerde aandelen   8703 xxxxxxxxxx     

Codes Boekjaar

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen   8722   

Gehouden door haar dochters

Aantal aandelen   8732   

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen   8740   

Bedrag van de inbreng   8741   

Maximum aantal uit te geven aandelen   8742   

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop   8745

Bedrag van de inbreng   8746   

Maximum aantal uit te geven aandelen   8747   
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.7.1

Codes Boekjaar

Aandelen

Verdeling

Aantal aandelen   8761

Daaraan verbonden stemrecht   8762

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf   8771

Aantal aandelen gehouden door haar dochters   8781

Boekjaar

BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG (WAARONDER DE INBRENG IN NIJVERHEID)
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.7.2

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of artikel 5 van het koninklijk

besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

Aangehouden maatschappelijke rechten

Aantal stemrechten

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de
vennootschap in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van

de zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het
ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht

betreft

Aard Verbonden
aan effecten

Niet
verbonden

aan effecten

%

  Virya Energy    Categorie A 1      0,04  

  0739804548

  Villalaan 96

  1500 Halle

  BELGIË

  B-coöperanten .    Categorie B 2.357      99,96  

  XX XXX

  1500 Halle

  BELGIË
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT

Ontmantelingsprovisie (20 jaar) Dassenveld - Totaal 50.000,00 euro 11.671,23  

Ontmantelingsprovisie (20 jaar) Rebaix - Totaal 50.000,00 euro 2.291,63  
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,
NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden   8801   

Achtergestelde leningen   8811   

Niet-achtergestelde obligatieleningen   8821   

Leasingschulden en soortgelijke schulden   8831   

Kredietinstellingen   8841   

Overige leningen   8851   

Handelsschulden   8861   

Leveranciers   8871   

Te betalen wissels   8881   

Vooruitbetalingen op bestellingen   8891   

Overige schulden   8901   

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen   (42) 0,00   

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

Financiële schulden   8802   

Achtergestelde leningen   8812   

Niet-achtergestelde obligatieleningen   8822   

Leasingschulden en soortgelijke schulden   8832   

Kredietinstellingen   8842   

Overige leningen   8852   

Handelsschulden   8862   

Leveranciers   8872   

Te betalen wissels   8882   

Vooruitbetalingen op bestellingen   8892   

Overige schulden   8902   

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar   8912   

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden   8803   

Achtergestelde leningen   8813   

Niet-achtergestelde obligatieleningen   8823   

Leasingschulden en soortgelijke schulden   8833   

Kredietinstellingen   8843   

Overige leningen   8853   

Handelsschulden   8863   

Leveranciers   8873   

Te betalen wissels   8883   

Vooruitbetalingen op bestellingen   8893   

Overige schulden   8903   

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar   8913   
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.9

Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Financiële schulden   8921   

Achtergestelde leningen   8931   

Niet-achtergestelde obligatieleningen   8941   

Leasingschulden en soortgelijke schulden   8951   

Kredietinstellingen   8961   

Overige leningen   8971   

Handelsschulden   8981   

Leveranciers   8991   

Te betalen wissels   9001   

Vooruitbetalingen op bestellingen   9011   

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten   9021   

Overige schulden   9051   

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden   9061   

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de
vennootschap

Financiële schulden   8922   

Achtergestelde leningen   8932   

Niet-achtergestelde obligatieleningen   8942   

Leasingschulden en soortgelijke schulden   8952   

Kredietinstellingen   8962   

Overige leningen   8972   

Handelsschulden   8982   

Leveranciers   8992   

Te betalen wissels   9002   

Vooruitbetalingen op bestellingen   9012   

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten   9022   

Belastingen   9032   

Bezoldigingen en sociale lasten   9042   

Overige schulden   9052   

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van
de vennootschap

  9062   

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (posten 450/3 en 179 van de passiva)

Vervallen belastingschulden   9072   

Niet-vervallen belastingschulden   9073   

Geraamde belastingschulden   450   

Bezoldigingen en sociale lasten (posten 454/9 en 179 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid   9076   

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten   9077   
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.9

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Toe te rekenen kosten 176.527,65  
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.10

BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Verkopen Commodity 952.369,25   205.915,48  

Verkopen Imbalance -1.872,17   0,00  

Verkopen GSC 676.257,00   441.602,00  

Verkopen GVO 14.000,04   7.464,00  

Uitsplitsing per geografische markt

België 1.640.754,12   654.981,48  

Andere bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen    740      

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA verklaring heeft ingediend of
die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum    9086      

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten    9087      

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren    9088      

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen    620      

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen    621      

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen    622      

Andere personeelskosten    623      

Ouderdoms- en overlevingspensioenen    624      
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.10

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)    635      

Waardeverminderingen

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt    9110      

Teruggenomen    9111      

Op handelsvorderingen

Geboekt    9112      

Teruggenomen    9113      

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen    9115 4.791,63   2.500,00  

Bestedingen en terugnemingen    9116      

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen    640 590,00   0,00  

Andere    641/8 868,00   868,00  

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum    9096      

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten    9097      

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren    9098      

Kosten voor de vennootschap    617      
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.13

BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar   9134   

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen   9135   

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen   9136   

Geraamde belastingsupplementen   9137   

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren   9138   

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen   9139   

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd   9140   

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de
jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Vrijstelling vennootschapsbelasting voor erkende coöperaties    -349.752,50  

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen    -529.085,70  

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Bronnen van belastinglatenties Codes Boekjaar

Actieve latenties   9141 332.609,87  

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten   9142   

Andere actieve latenties

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen    332.609,87  

Passieve latenties   9144   

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de vennootschap (aftrekbaar)   9145 1.095.625,20    27.647,22   

Door de vennootschap   9146 264.613,44    300.160,16   

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van

Bedrijfsvoorheffing   9147      

Roerende voorheffing   9148 72.470,40    66.952,88   
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.15

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa   (280/1) 0,00    0,00   

Deelnemingen   (280)      

Achtergestelde vorderingen   9271      

Andere vorderingen   9281      

Vorderingen   9291 761.343,77    213.240,09   

Op meer dan één jaar   9301      

Op hoogstens één jaar   9311 761.343,77    213.240,09   

Geldbeleggingen   9321      

Aandelen   9331      

Vorderingen   9341      

Schulden   9351 29.535,16    80.832,44   

Op meer dan één jaar   9361      

Op hoogstens één jaar   9371 29.535,16    80.832,44   

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden
of verplichtingen van verbonden ondernemingen

  9381      

Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van de vennootschap

  9391      

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen   9401      

Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa   9421      

Opbrengsten uit vlottende activa   9431      

Andere financiële opbrengsten   9441      

Kosten van schulden   9461      

Andere financiële kosten   9471      

Realisatie van vaste activa

Verwezenlijkte meerwaarden   9481      

Verwezenlijkte minderwaarden   9491      
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.15

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa   9253 0,00    0,00   

Deelnemingen   9263      

Achtergestelde vorderingen   9273      

Andere vorderingen   9283      

Vorderingen   9293      

Op meer dan één jaar   9303      

Op hoogstens één jaar   9313      

Schulden   9353      

Op meer dan één jaar   9363      

Op hoogstens één jaar   9373      

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden
of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen

  9383      

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van de vennootschap

  9393      

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen   9403      

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa   9252      

Deelnemingen   9262      

Achtergestelde vorderingen   9272      

Andere vorderingen   9282      

Vorderingen   9292 0,00    0,00   

Op meer dan één jaar   9302      

Op hoogstens één jaar   9312      

Schulden   9352      

Op meer dan één jaar   9362      

Op hoogstens één jaar   9372      

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze
transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de
transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale
marktvoorwaarden te inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen

0,00
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.16

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF
ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen   9500

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of
afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel   9501   

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel   9502   

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende
pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand
van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders   9503   

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders   9504   

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)   9505 6.136,36   

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de
vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten   95061   

Belastingadviesopdrachten   95062   

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten   95063   

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de
vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten   95081   

Belastingadviesopdrachten   95082   

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten   95083   

Vermeldingen in toepassing van artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.18.1

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE VENNOOTSCHAP DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE VENNOOTSCHAP INDIEN ZIJ DOCHTERVENNOOTSCHAP OF GEMEENSCHAPPELIJKE

DOCHTERVENNOOTSCHAP IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moedervennootschap(pen) en de aanduiding of deze moedervennootschap(pen) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar jaarrekening
door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken):

Etn. Franz Colruyt       Consoliderende moedervennootschap - grootste geheel

0400378485  

Edingsesteenweg 196

1500 Halle

BELGIË
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 6.19

WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het

Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd.

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden

toegerekend.

II. Bijzondere regels

Materiële vaste activa: 

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.

Afschrijvingen geboekt tijdens het jaar

Installaties, machines en uitrusting: 

L - NG 5,88% - 6,25%

Schulden: 

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder of met een abnormaal lage rente.
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Nr. 0647.562.496   VOL-inb 7

  ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

 

JAARVERSLAG

Bijl. 1
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

30
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JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN EOLY COÖPERATIE CV 
AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, 

TE HOUDEN OP 2 JUNI 2021 OM 17u30  
 

 
 
Geachte Aandeelhouders, 
Beste Coöperanten, 
 
 
 
Overeenkomstig onze wettelijke en statutaire verplichtingen brengen wij als bestuurders verslag uit 
over de uitoefening van ons mandaat tijdens het vierde boekjaar van Eoly Coöperatie CV, dat werd 
afgesloten op 31 december 2021. 
 
1. Jaarrekening 

 
Wij hebben de eer U de jaarrekening voor te leggen betreffende het boekjaar afgesloten op 31 
december 2021, en uw goedkeuring te vragen. 
 
2. Bestemming van het resultaat 

 
Het boekjaar eindigt met een winst van 878.338,22 EUR. 

 
Wij stellen voor aan de Algemene Vergadering van coöperanten om dit positief resultaat te 
bestemmen als volgt:  

 
Uitkering van een dividend aan de coöperanten:       450.505,00  EUR  (1) 
Toevoeging aan de beschikbare reserves:                    427.833,22  EUR  (2) 
Onttrekking aan de reserves (uittredingen tijdens het boekjaar)            (1.850,00  EUR) (3) 
Uitbetaling van scheidingsaandeel (uittredingen tijdens boekjaar)     1.850,00  EUR  (3) 
Totaal:     878.338,22  EUR 
 
(1) Op datum van dit verslag zijn er 32.764 aandelen met recht op dividend.  

 
De raad van bestuur stelt voor om een brutodividend van 13,75 EUR per aandeel (met een 
nominale waarde van 250 EUR per aandeel) uit te keren aan de aandeelhouders 
(coöperanten). Het totale dividend bedraagt dan 450.505 EUR. 
 
Door de gewijzigde fiscale wetgeving is Eoly Coöperatie CV sinds 1 januari 2018 verplicht 
om een roerende voorheffing van 30% in te houden bij uitkering van dividenden.  Per 
aandeel zal Eoly Coöperatie een nettodividend van 9,625 EUR uitbetalen, dit is het 
brutodividend van 13,75 EUR per aandeel na inhouding van 30% roerende voorheffing 
(4,125 EUR per aandeel).  
 
De coöperant kan, onder bepaalde voorwaarden, de roerende voorheffing geheel of 
gedeeltelijk verrekenen met de personenbelasting via de fiscale aangifte in de 
personenbelasting voor het inkomstenjaar 2022 (in te dienen in het voorjaar van 2023). 

 
(2) Het saldo na dividenduitkering wordt overgedragen naar volgend boekjaar via toevoeging 

aan de beschikbare reserves. 
 

(3) In de loop van het boekjaar 2021 werden 206 aandelen vernietigd naar aanleiding van de 
uittreding van 15 coöperanten en werd een scheidingsaandeel uitbetaald. Naast de 
terugbetaling van de inbreng werd een deelname in de reserves uitbetaald van in totaal 
1.850,00 EUR. 

 
Per 31 december 2021 waren er 32.800 aandelen Eoly Coöperatie. Sinds 1 januari 2022 
werden 36 aandelen vernietigd naar aanleiding van de uittreding van 3 coöperanten. Op 
datum van dit verslag zijn er bijgevolg 32.764 aandelen met recht op dividend. 

Bijlage 1 voor Jaarverslag
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3. Commentaar op de jaarrekening 
 
De jaarrekening werd opgesteld conform de wetgeving en geldende regels van het Belgische 
boekhoudrecht. 
 

A. Bespreking van de activa 
 

a) Immateriële vaste activa 
 
De investering in het digitaal aandeelhoudersregister en beheerssysteem wordt afgeschreven over 
een termijn van 5 jaar (vanaf december 2019).  
 

b) Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa omvatten de investering in de windturbine WT6 te Halle (Pachtersweg – 
Dassenveld) voor een bedrag van 3.757.090,46 EUR (exclusief BTW) en de bijkomende investering in 
de windturbine WT3 te Rebaix voor een bedrag van 5.090.722,00 EUR.  
 
De windturbines worden afgeschreven over een periode van 17 jaar, vanaf de datum van 
indienststelling van de windturbine. Per 31 december 2021 bedragen de totale afschrijvingen 
1.182.805,97 EUR, wat leidt tot een boekwaarde van 7.665.006,49 EUR. 
 

c) De vorderingen op ten hoogste één jaar 
 
Per 31 december 2021 bedragen de vorderingen op ten hoogste één jaar 761.343,77 EUR tegenover 
243.991,75 EUR vorig jaar.  
 
Deze rubriek bevat de handelsvorderingen, en betreft in hoofdzaak de nog te ontvangen vergoedingen 
voor geproduceerde stroom (elektriciteitsprijs en groenestroomcertificaten). 
 

d) Liquide middelen 
 
Per 31 december 2021 bedragen de liquide middelen 1.303.388,44 EUR. 
 

e) Overlopende rekeningen 
 
Deze rubriek vermeldt een bedrag van 2.408,66 EUR.  
 
Het betreft over te dragen kosten, met name het gedeelte van de verzekeringspremies en betalingen 
voor onderhoud die betrekking hebben op 2022 maar reeds betaald werden in 2021. 
 

B.  Bespreking van de passiva 
 

a) Kapitaal 
 
Per 31 december 2021 bedragen de inbrengen van de coöperanten 8.351.200,00 EUR, 
vertegenwoordigd door 32.800 aandelen.  
 

b) Reserves 
 
Per 31 december 2021 bedragen de beschikbare reserves 600.201,59 EUR op basis van de door de 
raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat (zie hoger – punt 2). 
 
 
 

c) Voorzieningen voor risico’s en kosten 
 
Per 31 december 2021 bedragen de voorzieningen voor risico’s en kosten 13.962,86 EUR tegenover 
9.171,23 EUR vorig jaar.  

Bijlage 1 voor Jaarverslag
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Dit betreft een provisie voor de kosten van de ontmanteling van de windturbines WT6 te Halle en WT3 
te Rebaix na afloop van de vergunningsperiode. De totale provisie is geraamd op 50.000 EUR per 
windturbine en wordt jaar na jaar opgebouwd over een periode van 20 jaar. 
 

d) Schulden op ten hoogste één jaar 
 
Per 31 december 2021 bedragen de schulden op ten hoogste één jaar 602.914,86 EUR tegenover 
340.416,60 EUR vorig jaar.  
 
Op 31 december 2021 hebben de “Handelsschulden” betrekking op te betalen leveranciers (1.588,69 
EUR) en te ontvangen facturen (31.859,96 EUR). De rubriek “Belastingen” betreft de uitstaande BTW 
schuld (113.070,48 EUR). De rubriek “Overige schulden” betreft in hoofdzaak de uit te keren 
brutodividenden voor een totaal bedrag van 450.505,00 EUR, goed te keuren door de algemene 
vergadering van 2 juni 2022. 
 

e) Overlopende rekeningen 
 
Deze rubriek vermeldt een bedrag van 176.527,65 EUR tegenover 11.137,45 EUR vorig jaar. 
 
Dit betreft de toe te rekenen kosten waarvoor Eoly Coöperatie CV per 31 december 2021 nog geen 
facturen had ontvangen.  
 

C.  Bespreking van de resultaten 
 

a) Bedrijfsresultaten 
 
Bedrijfsopbrengsten: 
 
Tijdens het boekjaar 2021 werd een omzet gerealiseerd van 1.640.754,12 EUR tegenover 654.981,48 
EUR in vorig boekjaar.  
 
De bedrijfsopbrengsten omvatten vanaf boekjaar 2021 zowel de opbrengsten van de windturbine WT6 
te Halle als de windturbine WT3 te Rebaix.  
 
De bedrijfsopbrengsten bestaan uit de verkoop van de geproduceerde electriciteit (950.497,08 EUR), 
de verkoop van groenestroomcertificaten (676.257,00 EUR) en garanties van oorsprong (14.000,04 
EUR). 
 
De relatief lage productiecijfers (laag windaanbod) werden gecompenseerd door de sterke stijging van 
de elektriciteitsprijzen. 
 
Bedrijfskosten: 
 
Tijdens boekjaar 2021 werden voor 761.017,42 EUR aan kosten gemaakt tegenover 363.481,12 EUR 
vorig jaar.  
 
De bedrijfskosten omvatten vanaf boekjaar 2021 zowel de kosten van de windturbine WT6 te Halle als 
de windturbine WT3 te Rebaix.  
 
De “Diensten en diverse goederen” bedragen 291.039,05 EUR en betreffen opstalvergoedingen 
(62.311,18 EUR), onderhoudskosten voor de windturbines (75.769,37 EUR), erelonen voor de 
commissaris-revisor, accountant en operationele en administratieve ondersteuning (116.714,03 EUR), 
verzekeringen (9.768,56 EUR) en kosten voor communicatie en publiciteit (26.475,91 EUR). 
 
De rubriek “Afschrijvingen” bevat de in 2021 geboekte afschrijvingen op de immateriële vaste activa 
(4.364,75 EUR) en de windturbines WT6 te Halle en WT3 te Rebaix (459.363,99 EUR). 
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De rubriek “Voorzieningen voor risico’s en kosten” omvat de toevoeging (4.791,63 EUR) aan de 
provisies voor ontmantelingskosten van de windturbine WT6 te Halle en de windturbine WT3 te 
Rebaix, die gespreid worden aangelegd over de duur van de vergunningsperiode (20 jaar).  
 
De rubriek “Andere bedrijfskosten” bedraagt 1.458,00 EUR en omvat de wettelijk verschuldigde 
vennootschapsbijdrage voor het jaar 2021 en de registratierechten betaald naar aanleiding van de 
statutenwijziging doorgevoerd in 2021. 
 

b) Financiële resultaten 
 
De financiële opbrengsten bedragen 0,48 EUR (positieve betalingsverschillen). De financiële kosten 
bedragen 1.398,96 EUR en betreffen vooral bankkosten.   
 

c) Belastingen op het resultaat 
 
Er zijn geen inkomstenbelastingen verschuldigd daar Eoly Coöperatie CV recht heeft op de verhoogde 
investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. 
 
Het overschot aan investeringsaftrek dat dit jaar niet kan worden afgetrokken, wordt overgedragen 
naar volgend boekjaar. 
 

d) Resultaat na belastingen 
 
De winst van het boekjaar na belastingen bedraagt 878.338,22 EUR.  
 
4. Overige bepalingen 
 
De vennootschap heeft op basis van de huidige gegevens geen kennis van materiële risico’s en 
onzekerheden. 
 
Na het einde van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die een belangrijke 
invloed hebben op de opgestelde jaarrekening.  
 
In de maanden januari tot april 2022 werden 36 aandelen vernietigd door uitbetaling van een 
scheidingsaandeel naar aanleiding van de uittreding van 3 coöperanten. Op datum van dit verslag zijn 
er 32.764 aandelen van Eoly Coöperatie CV. 

 
Er zijn geen omstandigheden bekend die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen 
beïnvloeden. 
 
Gezien de eigen aard en de specifieke activiteit van de vennootschap, werden er geen 
werkzaamheden doorgevoerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 
 
De vennootschap heeft geen bijkantoren. 

 
De waarderingsregels, die bij de jaarrekening gevoegd zijn, werden ongewijzigd toegepast. 
 
Tijdens het boekjaar werd door de commissaris geen uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere 
opdrachten vervuld. 
 
De vennootschap gebruikt geen financiële instrumenten die van betekenis zijn voor de beoordeling 
van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat. 

 
In de loop van het boekjaar hebben zich geen verrichtingen voorgedaan die aanleiding kunnen geven 
tot een belangenconflict in de zin van artikel 6:64 van het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen.  
 
5. Verslaggeving over de naleving van de erkenningsvoorwaarden en de 

informatieverstrekking aan de coöperanten 
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Eoly Coöperatie CV informeerde in 2021 de coöperanten via een 5-tal nieuwsbrieven. Hiermee 
hielden we hen op de hoogte over alle ontwikkelingen in de vennootschap en de projecten in 
ontwikkeling van Eoly Energy NV. Zo ontvingen de leden updates over ons project in Lessines/Silly, 
de andere projecten in de pipeline en gingen we dieper in op de productiecijfers van de windmolen in 
Halle en Rebaix. 

Naast het informeren van haar coöperanten, zet Eoly Coöperatie CV ook in op informatieverstrekking 
aan het grote publiek om het lokaal en maatschappelijk draagvlak voor hernieuwbare energie te 
vergroten. Eoly Coöperatie CV werkte in 2021 tevens mee aan enkele informatiemomenten voor 
omwonenden van nieuwe windprojecten. 

Op de Algemene Vergadering van juni 2021 kregen de coöperanten, naast de financiële en 
operationele informatie over de coöperatie zelf ook informatie over de samenwerking met DATS 24 en 
de mogelijkheid om via DATS 24 stroom aan te kopen van de eigen windturbine in Halle en ze kregen 
ook toelichting over de rol van waterstof in de energietransitie.  Nadien werden alle coöperanten 
uitgebreid geïnformeerd over het verloop van de Algemene Vergadering, de genomen beslissingen en 
kregen zij toegang tot de volledige presentatie die de raad van bestuur op de Algemene  Vergadering 
van juni 2021 bracht. 

6. Scheidingsaandeel 
 

Op basis van de voorgestelde bestemming van het resultaat van het boekjaar bedraagt het eigen 
vermogen van Eoly Coöperatie CV 8.951.401,59 EUR, vertegenwoordigd door 32.800 aandelen per 
31 december 2021. 
 
Volgens de principes vastgelegd in artikel 15 van de statuten, bedraagt de waarde van het 
scheidingsaandeel 272,90 EUR of afgerond 273 EUR per aandeel (8.951.401,59 EUR / 32.800 
aandelen). 
 
Deze waarde zal worden toegepast voor de uitbetaling van scheidingsaandelen vanaf de datum van 
de Algemene Vergadering van 2 juni 2022 (die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over 
boekjaar 2021) tot de datum van de opvolgende algemene vergadering (in juni 2023, waar een nieuwe 
waarde zal worden vastgesteld op basis van de goed te keuren jaarrekening over boekjaar 2022). 

 
7. Kwijting 
 
Wij verzoeken de algemene vergadering der coöperanten om kwijting te verlenen aan de bestuurders 
voor het uitoefenen van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar. 
 
Wij verzoeken de algemene vergadering der coöperanten om kwijting te verlenen aan de commissaris 
voor het uitoefenen van zijn mandaat tijdens het afgelopen boekjaar. 
 
 
Halle, 9 mei 2022, 
 
 
 
 
Piet Colruyt       Bart Vander Elst 
Bestuurder       Bestuurder 
 
 
 
Koen Baetens       Jean de Leu de Cecil 
Bestuurder       Bestuurder 
 
 
 
Robin Rys       Peter De Bonte 
Bestuurder       Bestuurder 
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