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Verslag van de  
Raad van Bestuur
aan Algemene Vergadering Wase Wind cvba van 10-9-2020
Onze Algemene Vergadering is een jaarlijks hoogtepunt voor de werking van onze coöperatieve Wase Wind. Het moment voor een terugblik 
op de activiteiten, toelichting bij de jaarrekeningen en plannen voor de toekomst. 

Een record: 72 GWh, nog nooit was de jaarproductie van de turbi-
nes van Fortech en Bredekop Wind hoger. 
Momenteel tellen de parken samen 14 turbines. In Kruibeke staan 
de 3 oudste turbines van Braemland I die in 2020 hun 15de ver-
jaardag vieren. Het onderhoud en technisch op punt houden van 
deze turbines vergt steeds meer inspanningen. In september 2020 
wordt een aanvraag ingediend om de huidige vergunning te ver-
lengen. Op termijn plannen we om deze windturbines op dezelfde 
locatie te vervangen door nieuwe machines. Het naburig park in 
Melsele (Braemland II) bestaat uit 2 turbines die in 2009 in bedrijf 
werden genomen en nog steeds in prima conditie zijn. 

Windpark Duikeldam, gelegen te Vrasene en Sint-Gillis-Waas bestaat 
uit 4 turbines. In 2019 werden serrations aangebracht op de wieken 
van 2 windturbines. Deze ‘haaientanden’ zorgen ervoor dat het geluid 
verandert om zo de geluidshinder te beperken. We dringen erop aan 
dat de serrations ook op de andere twee turbines zo snel mogelijk ge-
plaatst worden. Corona deed de planning in het honderd lopen.

Aan de E17 ter hoogte van Berlare - Zele staan de 3 turbines van 
windpark Bredekop. Ook bij deze turbines werden in 2019 serrati-
ons aangebracht.
De 2 turbines van Goeiende in Zele zijn de meest recente turbines, 
de productie startte in 2018. Het zijn performante turbines die sa-
men meer produceren dan de 3 turbines van Braemland I.

We hopen in de toekomst een nieuw park te mogen toevoegen, 
Project Baggaart in Stekene en Moerbeke. De in 2018 toege-
kende omgevingsvergunning werd eind 2019 door de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen vernietigd. Het dossier werd aange-
vuld op de punten waarover volgens de Raad nog onduidelijk-
heid bestond, eind 2020 verwachten we een nieuwe uitspraak. 
Ondertussen blijven we in dialoog met de buren, ieders welbevin-
den ligt ons nauw aan het hart.

Wase Wind levert de stroom nog steeds aan kostprijs aan coöpe-
ranten. De stroomprijs wordt bepaald op basis van 3 factoren: de 
stroomprijs, de werkingskosten en de kost voor de evenwichtsver-
antwoordelijke.

Deze rol van evenwichtsverantwoordelijke, ook wel BRP (Balance 
Responsible Party) genoemd, werd na Anode in juli 2018 aan Next 
Kraftwerke toegekend. Vanaf mei 2019 neemt onze partnerfirma 
Fortech deze belangrijke rol op zich. De productie en het verbruik 
van elektriciteit moeten altijd in evenwicht zijn. Voor elk punt van 
het net moet een evenwichtsverantwoordelijke worden aange-
duid. Hij verzamelt voor elk van zijn punten alle gegevens over te 
verwachten productie en afname om zo de vooruitzichten voor de 
volgende dag te maken. Die vooruitzichten geeft hij door aan de 
netbeheerder, die daardoor de verwachte belasting van het net 
kent en ervoor moet zorgen dat er evenwicht is over het ganse net.

Zoals voorheen werden er lange termijn prijsafspraken gemaakt 
tussen Wase Wind de partnerbedrijven Fortech en Bredekop Wind 
voor de aankoop en verkoop van stroom inclusief de kost voor de 
taak van evenwichtsverantwoordelijke.
De werkingskosten zijn stabiel. Ze omvatten onder andere de lo-
nen van de medewerkers, IT, software en verzendingskosten. Het 
softwarepakket dat we enkele jaren geleden aankochten staat op 
punt, maar is geen statisch product. De functionaliteiten worden 
steeds uitgebreid en/of aangepast omdat ook de samenstelling en 
complexiteit van de facturen evenmin hetzelfde blijven.

Hoewel de stroom aan kostprijs wordt geleverd, kan Wase Wind 
een voorstel tot uitkering van 5,5% dividend voorleggen. Net als de 
voorbije jaren kan dit door financiële opbrengsten uit de investerin-
gen in de projecten van Fortech en Bredekop Wind. We zijn wettelijk 
verplicht om op alle dividenden de roerende voorheffing in te hou-
den en door te storten aan de overheid. Voor aanslagjaar 2021 (in-
komsten 2020) is de eerste schijf van 800 euro aan dividenden per 
belastingsplichtige te recupereren via de belastingsaangifte.

Jongeren informeren en enthousiast maken over hernieuwbare 
energie doen we al jaren tijdens onze bezoekweken voor lagere en 
middelbare scholen. Het voorbije jaar organiseerden we een be-
zoekweek bij Goeiende, Duikeldam en Braemland. Ongeveer 2500 
scholieren namen deel aan een activiteitenprogramma aangepast 
aan hun leeftijd. Door COVID konden de schoolbezoeken in het voor-
jaar van 2020 niet doorgaan. We maakten een filmpje op maat van 
de jongeren om hen toch te laten kennis maken met windenergie.

Ook Greenpeace waardeert deze inspanningen rond communica-
tie zeer sterk en gaf ons opnieuw de topscore in haar vergelijking.

Wase Wind brengt ook graag haar coöperanten samen. Zo namen 
er in september 2019 meer dan 100 coöperanten deel aan de 
Ballonloop in Sint-Niklaas en in oktober 2019 organiseerden we 
een BBQ aan de turbine Brabo waarop meer dan 300 coöperanten 
en buren van onze windturbines aanwezig waren. 

Begin maart 2020, voor de corona crisis losbarstte, organiseerden we 
ook een ‘Toekomstdag’ waarop het Wase Wind-team samen met de 
bestuurders en gidsen brainstormden over thema’s zoals promoten 
hernieuwbare energie, types stroomcontracten, projectontwikkeling.
We publiceerden twee edities van onze nieuwsbrief ‘WIND’ met een 
focus op hernieuwbare energie waarbij we ons niet beperken tot 
windenergie. Informatie over onze activiteiten en windparken zijn vas-
te rubrieken, maar ook de thema’s milieu en natuur komen aan bod. 
We voegen ook de daad bij het woord. Insecten smullen al langer 
van een bloemenmengsel aan de terpen van onze kraanplaatsen. 
Dit voorjaar installeerden we ook bij elk windpark bijenhotels.
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De EMAS en ISO 14000 hercertificatie van 2019 en 2020 werd met 
succes doorlopen. We blijven ons inspannen om bij de ontwikkeling 
en uitbating van onze windprojecten de milieu-impact zoveel als 
mogelijk te beperken. We voldoen minstens aan alle wettelijke be-
palingen. Maar we doen uiteraard veel meer en blijven werken aan 
verbeteringen. Dat werd sterk gewaardeerd door de auditeur

Risico’s
De bedrijfsrisico’s bij Wase Wind zijn beperkt. De aankoopprijs van 
elektriciteit en evenwicht is afgedekt door de lange termijn over-
eenkomst met Fortech en BredeKop Wind. De openstaande vorde-
ringen bij klanten worden nauwkeurig opgevolgd. Er is een goede 
spreiding van de leveringen, waarbij de grootste klant minder dan 
30% van de omzet vertegenwoordigd. De leveringen aan gemeen-
tebesturen hebben een zeer laag betalingsrisico. De middelen van 
Wase Wind zijn uitgeleend aan Fortech bvba en BredeKop Wind 
bvba. Beide bedrijven zijn financieel gezond en de raad van bestuur 
van Wase Wind ontvangt op regelmatige basis toelichting over hun 
(financiële) bedrijfsvoering. 

Gebeurtenissen  
na einde boekjaar
Na het einde van boekjaar is de COVID-19-crisis pas echt door-
gebroken. De impact hiervan op de groothandelsprijzen van 
elektriciteit was enorm. Er was veel meer aanbod dan vraag naar 
elektriciteit omdat vele bedrijven verplicht waren hun activiteiten 
te onderbreken waardoor de prijzen sterk daalden. Vele leveran-
ciers boden contracten aan met een variabele prijs gebaseerd op 
de spotmarkt of een vaste prijs die veel lager was dan het Wase 
Wind tarief voor 2020 dat Wase Wind in oktober 2019 had aange-
kondigd. Omdat we onze klanten steeds een faire, marktconforme 
prijs willen aanbieden, werd besloten om in deze uitzonderlijke 

omstandigheden de stroomprijs vanaf 1 juni 2020 te verlagen voor 
particuliere en bedrijfsaansluitingen op laagspanning. Dit was 
mogelijk omdat Fortech en Bredekop Wind akkoord waren om de 
prijsafspraken voor 2020 te herzien. Het aangepaste tarief geldt 
t.e.m. 31/12/2020.

Erkenningsvoorwaarden
Door het KB van 4 mei 2016 worden een aantal bijkomend er-
kenningsvoorwaarden opgelegd aan erkende coöperatieven. De 
belangrijkste daarvan zijn dat de coöperatieve een deel van haar 
middelen inzet voor informatieverstrekking en dat een bijzonder 
verslag wordt opgemaakt in verband met het naleven van de erken-
ningsvoorwaarden. De bestuurders bevestigen dat Wase Wind aan 
alle bestaande en nieuwe erkenningsvoorwaarden voldoet. Het bij-
zonder verslag hierover vindt u in bijlage bij dit jaarverslag.

Raad van bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit 8 leden, die op 8 september 2016 
verkozen zijn voor 6 jaar. Deze Raad van Bestuur heeft tijdens het 
afgelopen boekjaar 4 maal vergaderd. Op 1 april 2018 heeft Christa 
Schaut haar ontslag aangeboden als lid van de Raad van Bestuur. 
Ze werd vervangen door Mevr. Katrien Moens. 

Kris Aper, Voorzitter 
Chris Derde
Geert De Roover
Katrien Moens 
Dirk Van der Linden
Raf Vermeulen 
Johan Verbeken
Alfons De Maeyer
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VRIJWILLIGE TOETREDING ONDER DE TOELATINGSVOOR-
WAARDEN EN DUIDELIJKE CRITERIA BIJ UITSLUITING
De statuten en het huishoudelijke reglement verduidelijken de toela-
tingsvoorwaarden, zoals de stroomafname in het leveringsgebied.
Aan deze voorwaarde wordt voldaan.

DE AANDELEN SCHEPPEN (PER CATEGORIE) GELIJKE RECH-
TEN EN PLICHTEN. ALLE VENNOTEN HEBBEN GELIJK STEM-
RECHT OP DE ALGEMENE VERGADERING.
Ook deze garanties zijn ingebouwd in de statuten en huishoudelijk 
regelement. En uiteraard wordt daaraan voldaan, zowel naar de 
letter als naar de geest.
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.

GEEN ENKELE VENNOOT KAN PERSOONLIJK OF ALS GEVOL-
MACHTIGDE MEER DAN TIEN PROCENT VAN DE STEMRECH-
TEN VAN DE AANDELEN (AANWEZIG OF GEVOLMACHTIGDE) 
VERTEGENWOORDIGEN.
Op deze voorwaarde wordt toezicht gehouden tijdens de algeme-
ne vergadering en de resultaten van het toezicht wordt meege-
deeld aan de aanwezigen bij de aanvang van vergadering.
Aan deze voorwaarde zal worden voldaan.

DE ALGEMENE VERGADERING BENOEMT DE BESTUURDERS 
EN DE COMMISSARIS(SEN)
De benoeming van de bestuurders staat duidelijk beschreven in de 
statuten en het huishoudelijk reglement. De commissaris wordt voor 
een periode van 3 jaar benoemd door de algemene vergadering.
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.

MAXIMAAL DIVIDEND
De naleving van het maximaal dividend is vastgelegd in de statu-
ten onder artikel 32. Het dividend dat wordt voorgesteld door de 
raad van bestuur ter goedkeuring van de algemene vergadering 
bedraagt 5,5%. Ook het dividend van vorig boekjaar (2018-2019) 
bedroeg 5,5%.
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.

DE COÖPERATIEVE TERUGGAVE KAN WORDEN TOEGEKEND A 
RATO VAN DE VERRICHTING MET DE VENNOOTSCHAP
De raad van bestuur stelt voor om de winst, na belasting en na ver-
goeding van het kapitaal, onder te brengen in de reserve en niet te 
gebruiken voor een coöperatieve teruggave.
Deze voorwaarde is niet van toepassing.

DE COÖPERATIE VERSCHAFT EEN ECONOMISCH OF SOCIAAL 
VOORDEEL AAN DE VENNOTEN
Zoals ook is opgenomen in het jaarverslag zorgt Wase Wind voor 
het economisch voordeel van al haar vennoten, namelijk het ver-
schaffen van 100% groene stroom tegen voordelige tarieven en 
gunstige voorwaarden (transparante communicatie, eenvoudige 
factuur, snelle dienstverlening, vlotte toegang, …).
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.

HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS IS ONBEZOLDIGD, 
BEHOUDENS NA GOEDKEURING DOOR DE ALGEMENE VER-
GADERING. STATUTAIRE BESTUURDERS ZIJN MOGELIJK, MITS 
BEPAALDE REGELS.
Het mandaat van de bestuurders was steeds onbezoldigd. Dit blijft 
behouden. Wase Wind heeft enkel verkozen bestuurders, geen 
statutaire bestuurders.
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.

EEN DEEL VAN DE INKOMSTEN WORDT VOORBEHOUDEN 
VOOR INFORMATIEVERSTREKKING EN OPLEIDING.
Zoals ook vermeld in het jaarverslag besteedt Wase Wind veel 
aandacht aan informatieverspreiding, zowel naar de eigen coöpe-
ranten als naar een ruimer publiek.
Aan deze voorwaarden wordt voldaan.

DE BESTUURDERS STELLEN EEN BIJZONDER VERSLAG OP 
OVER DE NALEVING VAN DE ERKENNINGSVOORWAARDEN.
Met dit bijzonder verslag wordt hieraan voldaan.

Bijlage bij het jaarverslag 2020:
Bijzonder verslag inzake de naleving  
van de erkenningsvoorwaarden als erkende coöperatieve
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IDENTIFICATIEGEGEVENS
Naam:  WASE WIND
Rechtsvorm:  Coöperatieve vennootschap met   
 beperkte aansprakelijkheid
Adres:  Samelstraat 21A
Postnummer:  9170
Gemeente:  Sint-Gillis-Waas
Land:  België
Ondernemingsnummer:  BE 0476.210.711

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van: 
Gent, afdeling Dendermonde

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het re-
centste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtings-
akte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.
31-01-2003

JAARREKENING IN EURO goed te keuren door de algemene ver-
gadering van 10-09-2020 met betrekking tot het boekjaar dat de 
periode dekt van 01-04-2019 tot 31-03-2020
Vorig boekjaar van 01-04-2018 tot 31-03-2019

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden 
neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
VKT 2.2, VKT 6.2, VKT 6.3, VKT 6.5, VKT 6.7, VKT 7.1, VKT 7.2, VKT 8, 
VKT 9, VKT 10, VKT 13, VKT 14, VKT 15, VKT 16, VKT 17, VKT 18, VKT 19

DEZE JAARREKENING BETREFT EEN VENNOOTSCHAP DIE 
ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE 
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN VAN 
23 MAART 2019.
Vennootschappen die hun jaarrekening dienen op te stellen en 
neer te leggen volgens de bepalingen van het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen gebruiken eveneens onderhavig 
model. Voor die jaarrekeningen geldt:
- “Wetboek van vennootschappen” moet worden gelezen als 
“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”
- In de onderstaande secties verwijzen de artikelen uit het 
Wetboek van vennootschappen naar de volgende artikelen uit het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstelling van de 
jaarrekeningen
Jaarrekening en andere overeenkomstig het wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten

- De rubriek 11 ‘Uitgiftepremies’ moet gelezen worden als Inbreng 
‘Buiten kapitaal’.
- De rubriek 6503 ‘Geactiveerde interesten’ moet gelezen worden 
als 6502 ‘Geactiveerde interesten’ volgens de nieuwe minimumin-
deling van het algemeen rekeningenstelsel.

DE VENNOOTSCHAP IS EEN KAPITAALLOZE VENNOOTSCHAP.
In het geval van een bedrijf zonder kapitaal is een uitsplitsing van 
de bedragen opgenomen onder rubriek 11‘Uitgiftepremies’ volgens 
‘Inbreng – Beschikbaar’ en ‘Inbreng - Onbeschikbaar’ vereist.
Inbreng  Boekjaar
Beschikbaar  € 1.734.760
Onbeschikbaar  € 18.600

Sectie Wetboek van Vennootschappen  Wetboek van vennootschappen en verenigingen
VKT 8  art. 631, §2 en 632, §2  art. 7:225
VKT 13  art. 100, §1, 6°/3  art. 3:12 §1, 9°
VKT 14 art. 259, §1 en §3, art. 523 §1 en §3, art. 5:77, §1, art. 6:65, §1 art. 7:96, §1
 art.524/ter en art. 915, §1 en §3 en art. 7:103, §1
VKT 15  art. 261, 1ste en 3de lid  art. 5:77, §1
VKT 16  art. 646, §2, 4de lid  art. 7:231, 3de lid
VKT 17  art 938 en art. 1001  art. 15:29 en art. 16:27
VKT 18  art. 100, §1, 6°/1  art. 3:12, §1, 7°
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMIS-
SARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE 
OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

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

Gedelegeerd bestuurder
APER Kris
Heidewegel 39
9180 Moerbeke-Waas
BELGIË

Bestuurder
DERDE Christiaan
Samelstraat 21
9170 Sint-Gillis-Waas
BELGIË

Bestuurder
DE ROOVER Geert
Doornstraat 145
9140 Temse
BELGIË

Bestuurder
VERMEULEN Rafael
Philippus Neridreef 3
9100 Sint-Niklaas
BELGIË

Bestuurder
VERBEKEN Johan
Spieveldstraat 28
9160 Lokeren
BELGIË

Bestuurder
VAN DER LINDEN Dirk
Wareslagestraat 43
9250 Waasmunster
BELGIË

Bestuurder
Moens Katrien
Oude dreef 13A
9290 Berlare
BELGIË

Bestuurder
DE MAEYER Alfons
Kerkstraat 100
9150 Kruibeke
BELGIË

Commissaris
Begin van het mandaat:  
12-09-2019 
Einde van het mandaat:  
08-09-2022
HLB DODÉMONT- 
VAN IMPE & C° BVBA 
(B00013)
BE 0445.392.227
Rodeveldlaan 3
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIË

Direct of indirect  
vertegenwoordigd door:
DE PUYSSELEYR Luc 
(A00796)
COX Guy
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Activa 
Besteding  
van middelen
De eigen middelen worden geïnvesteerd in de windturbines van 
Fortech bvba en BredeKop Wind bvba. Wase Wind financiert 
Fortech bvba en Bredekop Wind bvba via achtergestelde leningen. 
Aan Fortech bvba is de achtergestelde lening opgesplitst in verschil-
lende schijven voor in totaal € 1.675.000 waarvan € 650.000 ver-
goed wordt met een rente van 6% en € 1.025.000 aan 8% rente. Aan 
BredeKop Wind bvba is een achtergestelde lening van € 400.000 
verstrekt aan een rente van 8%.

De vorderingen op ten hoogste één jaar zijn voornamelijk handels-
vorderingen voor facturen die op het einde van het boekjaar nog 
niet betaald werden of nog op te maken facturen waarvoor de ge-
gevens pas na het einde van het boekjaar beschikbaar zijn. 
De vorderingen zijn sterk gedaald t.o.v. het vorige boekjaar: van € 
1.045.988 naar € 617.846. De oorzaak hiervoor is voornamelijk het 
wijzigen van evenwichtsverantwoordelijke in 2019. Vorig boekjaar 
bevatte de handelsvorderingen ongeveer € 387.000 aan facturen 
opgemaakt aan Fortech voor de kosten van de evenwichtsver-
antwoordelijke Next Kraftwerke. De facturen van Next Kraftwerke 
werden echter op het einde van het boekjaar doorgerekend aan 
Fortech omdat dit zo in de lange termijn overeenkomst werd af-
gesproken: de prijzen per MWH in het contract bevatten reeds de 
component voor evenwicht. Sinds 1/5/2019 is Fortech de even-
wichtsverantwoordelijke van Wase Wind. De afrekeningen worden 
tijdens het boekjaar opgemaakt en niet meer op het einde ervan 
waardoor deze waarde niet meer te vinden is op de balans. De 
overige vorderingen is een tegoed bij de BTW waarvan het maan-
delijkse saldo sterk kan variëren.

De waarde van de vaste activa daalt verder doordat de factura-
tie-software en de meeste laptops bijna volledig afgeschreven zijn. 
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Activa
TOEL. CODES BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 3.919 11.275
Immateriële vast activa 6.1.1 21 7.583
Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 819 592

Terreinen en gebouwen 22

Installaties, machines en uitrusting 23

Meubilair en rollend materieel 24 819 592

Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.1.3 28 3.100 3.100
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 2.833.516 3.712.983
Vorderingen op meer dan één jaar 29 2.075.000 2.075.000

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291 2.075.000 2.075.000

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Voorraden 30/36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 617.846 1.045.988
Handelsvorderingen 40 463.210 714.679

Overige vorderingen 41 154.636 331.309

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelelen 54/58 104.213 539.793
Overlopende rekeningen 49 36.457 52.202
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 2.837.435 3.724.258
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Passiva 
Oorsprong  
van de middelen
In het voorbije boekjaar 4-2019 tot 3-2020 werden 109 nieuwe 
aandelen uitgegeven aan nieuwe coöperanten die ook klant wer-
den. Er werden eveneens 23 aandelen van Wase Wind terug geno-
men. Het voorbije boekjaar werden geen extra nieuwe aandelen 
aangeboden aan bestaande coöperanten omdat er geen nieuwe 
projecten in realisatie kwamen waardoor er dus geen nood was 
aan bijkomende middelen. Op 31 maart 2020 waren er 2.674 coö-
peranten die samen 7.070 aandelen volstort hebben.
We komen daarmee uit op een geplaatst kapitaal van € 1.753.360. 
Samen met de reserves maakt dat €  2.010.127 aan eigen vermo-
gen. Gemiddeld heeft een coöperant 2,6 aandelen. 

Er zijn enkel schulden op korte termijn voor € 826.427 euro. Het 
betreft voornamelijk facturen die op het einde van het boekjaar 
ontvangen zijn en nog te ontvangen facturen die bij het afsluiten 
van het boekjaar niet betaald zijn. 
We voorzien nog een bijkomend te betalen belasting van € 16.500.
De overige schulden bestaan voor het grootste deel uit de totale 
waarde van het voorgestelde dividenden van 5,5 %

KAPITAAL
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Passiva
CODES BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

EIGEN VERMOGEN 10/15 2.010.127 1.958.596

Kapitaal 10 1.732.032

Geplaatst kapitaal 100 1.732.032

Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11 1.753.360

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 54.000 54.000

Wettelijke reserve 130 54.000

Onbeschikbare reserves 131 54.000

Voor eigen aandelen 1310

Andere 1311 54.000

Belastingvrije reserves 132

Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)(-) 14 202.767 172.564

Kapitaalsubsidies 15

Voorschot aan vennoten op de verdeling van het net-
to-actief

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 871 834

Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/165 871 834

Pensioenen en soorgelijke verplichtingen 160 871 834

Fiscale lasten 161

Grote herstellings-en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risoco’s en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 826.437 1.764.828

Schulden op meer dan één jaar 17

Financiële schulden 170/4

Kredietinstellingen, leasingschulden en soorgelijke 
schulden

172/4

Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 826.437 1.764.828

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen

42

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 690.823 1.640.462

Leveranciers 440/4 690.823 1.640.462

Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigin-
gen en sociale lasten

45 36.037 27.284

Belastingen 450/3 16.500 10.533

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 19.537 16.751

Overige schulden 47/48 99.577 97.082

Overlopende rekeningen 492/3

TOTAAL VAN DE PASSIVA 20/58 2.837.435 3.724.258
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Resultatenrekening

Bedrijfsopbrengsten  
en bedrijfskosten
Zowel de omzet uit stroom als de aankoopkosten ervan dalen in 
dezelfde mate.
De omzet uit stroomverkoop bedraagt €  8.194.520. Dit is een da-
ling van ongeveer € 362.000 t.o.v. boekjaar 4/2018-3/2019). 
In de kosten voor aankoop voor aankoop van elektriciteit, certifica-
ten, netvergoedingen, heffingen en bijdragen vinden we een ge-
lijkaardige daling terug : van € 8.173.462,66 in het vorig boekjaar 
naar € 7.843.812,94.

De belangrijkste oorzaak voor de daling werd ook al besproken bij 
de daling van de vorderingen op het actief van de balans: de wijzi-
ging van evenwichtsverantwoordelijke op 1 mei 2019. In het vorig 
boekjaar werd ongeveer € 387.000 kosten gemaakt voor Next 
Kraftwerke - dewelke werden doorgerekend aan Fortech. In het 
boekjaar 2019-2020 was dit slechts € 95.000 omdat Fortech op 
1/6/2019 evenwichtsverantwoordelijke werd. Dit zorgt zowel voor 
een daling van de omzet als van de kosten van  € 292.000.

We kunnen de omzet opdelen in 4 klantengroepen: gemeenten 
(56%), particulieren (18%), bedrijven met een jaargelezen meter 
(18%) en bedrijven met een aansluiting op midden- of hoogspan-
ning (8%). De verhouding tussen de verschillende klantengroepen 
is ongeveer hetzelfde als het voorbije boekjaar.
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Resultatenrekening
TOEL. CODES  BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge (+)(-) 9900 138.088 157.872

waarvan:niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

omzet 70

Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 60/61

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)(-) 6.4 62 131.959 126.134

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

630 8.140 25.539

Waardeverminderingen op  voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

(+)(-) 631/4 16.746 1.734

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)(-) 635/8 37

Andere bedrijfskosten 640/8 1.001 998

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) (+)(-) 9901 -19.795 3.467

Financiële opbrengsten 6.4 75/76B 153.055 153.079

Recurrente financiële opbrengsten 75 153.055 153.000

Waarvan: kapitaal- en intrestsubsidies 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B 79

Financiële kosten 6.4 65/66B 146

Recurrente financiële kosten 65

Niet-recurrente financiële kosten 66B 146

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)(-) 9903 133.114 156.546

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)(-) 67/77 7.025 32.909

Winst (verlies) van het boekjaar (+)(-) 9904 126.089 123.637

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)(-) 9905 126.089 123.637

OMZET PER KLANTENGROEP
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MEDEWERKERS

Samen Wase Wind oogsten

De totale vergoeding voor de medewerkers is samen-
gesteld uit de bezoldigingen van interne medewerkers 
en de vergoeding voor externe medewerkers van part-
nerbedrijven zoals Fortech Studie (ICT), Start2Eco (ICT) 
en FRDDB (boekhouding) – dit bedrag zit reeds vervat 
in de brutomarge. Omdat onder andere het facturatie-
pakket meer op punt staat werd minder beroep gedaan 
op externe medewerkers voor ICT zaken waardoor de 
totale vergoeding lichtjes daalde t.o.v. vorig boekjaar.
 
De afschrijvingen bestaan opnieuw uit het verder af-
schrijven van het softwarepakket en de laptops.

Resultaat
We verkopen de stroom aan kostprijs waardoor het tus-
sensaldo Bedrijfswinst steeds ongeveer een waarde € 
0 heeft. Dit jaar is het saldo echter licht negatief door-
dat het bedrag van waardeverminderingen gestegen is. 
Wegens het faillissement van enkele klanten stijgt de 
waarde van de oninbare facturen.
 
De financiële opbrengsten uit leningen aan Fortech 
en Bredekop Wind verhogen het resultaat waardoor 
we een winst vóór belasting hebben van € 133.114. We 
voorzien hierop een belasting van € 7.025.
Dit brengt de te bestemmen winst op € 126.089.
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Resultaatverwerking
We kunnen het boekjaar afsluiten met een winst vóór belasting van 
€ 133.114. De te betalen belastingen zijn geraamd op € 7.025 wat 
een te bestemmen winst over het boekjaar van € 126.089 geeft.

Wij stellen de volgende  
resultaat-verwerking voor
Wij stellen voor een dividend van 5,5% uit te keren, over een gans 
jaar voor alle aandelen A en B voor degene die gestort zijn voor 
1 april 2019 en X/12 voor aandelen B waarvan de storting vanaf 1 
april 2019 is gebeurd (X is het aantal volledige maanden sinds de 
stortingsdatum en gerekend tot 31/03/2020).

Sinds 2018 is de eerste schijf van € 800 dividenden vrij van roeren-
de voorheffing. De vrijstelling wordt echter niet meer aan de bron 
toegepast, wel via de aangifte in de personenbelasting. 

Voortaan moet Wase Wind dus de roerende voorheffing over het 
gehele bedrag aan dividenden afhouden en zal de vrijstelling pas 
verrekend en gerecupereerd worden in uw volgende aangifte.

CODES BOEKJAAR VORIG  
BOEKJAAR

Te bestemmen winst (verlies) (+)(-) 9906 298.653 272.869
Te bestemmen winst (verlies) 
van het boekjaar

(+)(-) 9905 126.089 123.637

Overgedragen winst (verlies) 
van het vorige boekjaar

(+)(-) 14P 172.564 149.232

Onttrekking aan het  
eigen vermogen

791/2

Toevoeging aan het  
eigen vermogen

691/2 6.200

aan het kapitaal en aan de uit-
giftepremies

691

aan de wettelijke reserves 6920 6.200

aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)(-) 14 202.767 172.564
Tussenkomst van de vennoten 
in het verlies

794

Uit te keren winst 694/7 95.886 94.105
Vergoeding van het kapitaal 694 95.886 94.105

Bestuurders of zakvoerders 695

Werknemers 696

Andere rechthebbenden 697
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Toelichting

Immateriële vaste activa (6.1.1)
CODES BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059P 98.315

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8029

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8039

Overboekingen van een post naar een andere (+)(-) 8049

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059 98.315

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8129P 90.732

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8079 7.583

Teruggenomen 8089

Verworven van derden 8099

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8109

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-) 8119

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8129 98.315

Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 21 0

Materiële vaste activa (6.1.2)
CODES BOEKJAAR V VORIG BOEKJAAR

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P 6.484
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 784

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179

Overboekingen van een post naar een andere (+)(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 7.268
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329P 5.892
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 557

Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309

Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8329 6.449
Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 22/27 819
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Ratio’s
We geven hierbij een overzicht voor de laatste 3 jaar van enkele 
belangrijke aspecten van de balans en resultatenrekening.
Ratio’s over de laatste 3 boekjaren: 

Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen (streven naar > 40%)
Solvabiliteit geeft aan of een bedrijf op lange termijn aan haar beta-
lingsverplichtingen kan voldoen.

31/03/2020 70,84%
31/03/2019 52,6%
31/03/2018 45,8%

Liquiditeit = vlottende activa korte termijn / schulden op korte termijn
Liquiditeit geeft aan of een bedrijf op korte termijn aan haar beta-
lingsverplichtingen kan voldoen.

31/03/2020 0,92
31/03/2019 0,93
31/03/2018 0,89

Cash flow = resultaat na belastingen + afschrijvingen en waarde-
verminderingen +  voorzieningen

31/03/2020 150.975,00 € 
31/03/2019 150.910,00 € 
31/03/2018 108.371,00 € 

Financiële vaste activa (6.1.3)
CODES BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395P 3.100
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8365

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8375

Overboekingen van een post naar een andere (+)(-) 8385

Andere mutaties (+)(-) 8386

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8395 3.100
Netto boekwaarde per einde van het boekjaar 22/27 3.100
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Resultaten (6.4)
CODES BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die 
zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdes equivalenten 9087 2,1 2,1

Opbrengsten en kosten van uitzonderlijke omvan of uitzonderlijke mate van voorkomen
Niet-recurrente opbrengsten 76 79

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B 79

Niet-recurrente kosten 66 146

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Niet-recurrente financiële kosten 66B 146

Financiële resultaten
Geïnvesteerde intresten 6503

Betrekkingen met verbonden ondernemingen,  
geassocieerde ondernemingen, bestuurders,  
zaakvoerders en commissaris(sen) (6.6)

CODES BOEKJAAR

De commissaris (sen ) en de personen met wie hij (zij ) verbonden is (zijn )
Erelonen commissaris 8.608

Bezoldiging personen met wie de commissaris verbonden is:  
adviesopdrachten 

830
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Waarderingsregels (6.8)
I. BEGINSEL
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de be-
palingen uit het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering 
van het Wetboek van vennootschappen. Ten behoeve van het ge-
trouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgewe-
ken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels : NIHIL

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord : NIHIL
Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financië-
le positie en het resultaat vóór belasting van
de onderneming: NIHIL

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boek-
jaar qua verwoording of toepassing [niet gewijzigd]
zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op :
en heeft zij een [positieve][negatieve]invloed op het resultaat van 
het boekjaar vóór belasting ten belope van
De resultatenrekening [wordt niet] op belangrijke wijze beïnvloed 
door opbrengsten en kosten die aan een
vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben 
deze betrekking op :
De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het 
vorige boekjaar en wel om de volgende reden: NIHIL

[Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorig boek-
jaar op volgende punten aangepast]
[Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren 
moet met volgende elementen rekening worden gehouden]
NIHIL

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering 
van de voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardin-
gen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir: NIHIL

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening 
een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële po-
sitie en het resultaat van de onderneming : NIHIL

II. BIJZONDERE REGELS
OPRICHTINGSKOSTEN :
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, 
behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :
NOTARISKOSTEN
Herstructureringskosten: De herstructureringskosten werden 
[geactiveerd][niet geactiveerd] in de loop van het boekjaar; zo ja, 
dan wordt dit als volgt verantwoord : NIHIL
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA :
Het bedrag aan immateriële vaste activa bevat voor 0 € kosten 
voor onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor 
deze kosten en voor de goodwill beloopt [meer][niet meer] dan 5 
jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verant-
woord : NIHIL

MATERIËLE VASTE ACTIVA :
In de loop van het boekjaar [werden][werden geen] materiële vas-
te activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering 
als volgt verantwoord : NIHIL

OVERSCHOT AAN TOEGEPASTE, FISCAAL AFTREKBARE,  
VERSNELDE AFSCHRIJVINGEN TEN OPZICHTE VAN DE  
ECONOMISCH VERANTWOORDE AFSCHRIJVINGEN :
- bedrag voor het boekjaar : 0 €
- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het 
boekjaar dat na 31 december 1983 begint : 0 €.  

Financiële vaste activa :

In de loop van het boekjaar [werden][werden geen] deelnemingen 
geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt 
verantwoord : NIHIL

VOORRADEN :
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde 
berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen 
gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk 
bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :
1. Grond- en hulpstoffen : NIHIL
2. Goederen in bewerking - gereed product : NIHIL
3. Handelsgoederen : NIHIL
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop : NIHIL

PRODUCTEN :
- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat][omvat niet] de 

onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie 

meer dan één jaar beslaat, [omvat][omvat geen] financiële kosten 
verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te 
financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de 
totale voorraden ongeveer boekwaarde.(Deze inlichting is slechts 
vereist zo het verschil belangrijk is).

BESTELLINGEN IN UITVOERING :
Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd [tegen vervaardi-
gingsprijs]
[tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het re-
sultaat naar gelang van de vordering der werken]

SCHULDEN :
De passiva [bevatten geen] schulden op lange termijn, zonder ren-
te of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schul-
den [een][geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

VREEMDE VALUTA :
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen 
in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :
NIHIL

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt 
in de jaarrekening verwerkt : NIHIL

LEASINGOVEREENKOMSTEN :
Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkom-
sten betreft (artikel 102, § 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 
2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), be-
liepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op 
het boekjaar voor leasing van onroerende goederen : 0 €.

OPGAVE VAN DE BIJKOMENDE INLICHTINGEN DIE MOETEN 
WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING DIE HET VER-
KORT SCHEMA GEBRUIKT

De onderneming vermeldt hierna :
- in voorkomend geval, de aanvullende gegevens vermeld in 

artikel 94, A, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 
2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. 
Voor de samenvatting van de waarderingsregels wordt niettemin 
het gebruik van de bladen VKT 14 tot VKT 16 aanbevolen

- in voorkomend geval, de aandeelhoudersstructuur van de 
onderneming op de dag van de jaarafsluiting zoals die blijkt 
uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen 
(artikel 631, § 2, laatste lid en artikel 632, § 2, laatste lid, van 
het Wetboek van vennootschappen en artikel 4, § 2 van de wet 
van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van de belangrijke 
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deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en 
tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen)

- in voorkomend geval, het bedrag, over het afgesloten boekjaar, 
van de door openbare besturen of instellingen uitbetaalde of 
toegekende kapitaalsubsidies (artikel 100, 5° c, van het Wetboek 
van vennootschappen)

- wanneer uit de balans een overgedragen verlies blijkt, of wan-
neer uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende 
boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, het stuk waarin de 
bestuurders de toepassing van de waarderingsregels in de ver-
onderstelling van continuïteit verantwoorden (artikel 94, tweede 
lid en artikel 96, 6° van het Wetboek van vennootschappen)

- wanneer de vennootschap eigen aandelen verkregen heeft, 
hetzij zelf, hetzij door een persoon die in eigen naam maar voor 
rekening van de vennootschap gehandeld heeft, of wanneer 
die aandelen verkregen zijn door een dochtervennootschap of 
door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van die 
dochtervennootschap gehandeld heeft, worden ten minste de 
volgende bijkomende gegevens vermeld (artikels 328 en 624 
van het Wetboek van vennootschappen) :
1. de reden van elke verkrijging
2. het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, 

de fractiewaarde van de gedurende het boekjaar verkregen 
en vervreemde aandelen, alsmede het gedeelte van het ge-
plaatste kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen

3. de waarde van de vergoeding voor de verkregen of overge-
dragen aandelen

4. het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de 
fractiewaarde van alle aandelen die de vennootschap heeft 
verkregen en in portefeuille houdt, alsmede het gedeelte van 
het geplaatste kapitaal dat deze aandelen vertegenwoordigen

- in voorkomend geval, ten einde te bepalen of een uitkering van 
dividenden en tantièmes wettelijk is t.o.v. artikels 320, 429 en 617 
van het Wetboek van vennootschappen, de uitzonderlijke reden 
waarom het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van on-
derzoek en ontwikkeling begrepen is in het eigen vermogen dat 
vergeleken is met het bedrag van het gestorte kapitaal (of van het 
gestorte vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal), ver-
meerderd met alle reserves die niet mogen worden uitgekeerd.

In voorkomend geval voegt de onderneming bij deze jaarrekening :
- het verslag van de commissarissen (artikel 100, 4° van het 

Wetboek van vennootschappen)
- de notulen van de raad van bestuur van de NV of van het college 

van zaakvoerders van de BVBA waarin, wanneer een bestuurder 
of een zaakvoerder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang 
van vermogensrechtelijke aard had dat strijdig was met een 
beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van voor-
melde raad of voormeld college behoorde, het volgende wordt 
beschreven (artikel 259, § 1 en § 3 en artikel 523, §1 en § 3 van 

het Wetboek van vennootschappen) :
- de aard van die beslissing of van die verrichting
- de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd tegenstrij-

dig belang
- de verantwoording van het genomen besluit en
- de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.

Deze bepaling is echter niet van toepassing wanneer de beslis-
singen van de raad van bestuur van de NV of van het college 
van zaakvoerders van de BVBA betrekking hebben op :

- gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voor-
waarden en tegen de zekerheden die voor soortgelijke verrich-
tingen gewoonlijk op de markt gelden

- verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschap-
pen waarbij :

- de ene vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 
95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de 
door de andere vennootschap uitgegeven effecten, of

- een andere vennootschap ten minste 95 % bezit van de stem-
men verbonden aan het geheel van de door elk van de betrok-
ken vennootschappen uitgegeven effecten

- het stuk waarin de zaakvoerder van een BVBA die er de enige 
vennoot van is geworden, bijzonder verslag uitbrengt over een 
genomen beslissing of een gedane verrichting waarbij hij een 
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat tegenstrijdig is 
met dat van de vennootschap (artikel 261 van het Wetboek van 
vennootschappen)

- het stuk waarin de bestuurder van een NV die er de enige aan-
deelhouder van is geworden of de zaakvoerder van een BVBA 
die er de enige vennoot van is geworden, bijzonder verslag uit-
brengt over de tussen hem en de vennootschap gesloten over-
eenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder 
normale omstandigheden plaatsvinden (artikels 261 en 646 van 
het Wetboek van vennootschappen).

- de notulen van het directiecomité van de NV waarin, wanneer 
een lid van het directiecomité, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
een belang van vermogensrechtelijke aard had dat strijdig was 
met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid 
van het directiecomité behoorde, het volgende wordt beschre-
ven (artikel 524ter van het Wetboek van Vennootschappen) :

- de aard van die beslissing of van die verrichting
- de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd tegenstrij-

dig belang
- de verantwoording van het genomen besluit en
- de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN (6.9.)
Er zijn geen verwachte gevolgen van de coronacrisis op de conti-
nuïteit van de onderneming

AFSCHRIJVINGEN GEBOEKT TIJDENS HET BOEKJAAR :
ACTIVA, MET UITSLUITING VAN DE IN LEASING GEHOUDEN ACTIVA

Afschrijvingspercentages

Methode Basis Hoofdsom
Min

Hoofdsom
Max

Bijkomende 
kosten
Min

Bijkomende 
kosten
Max

1. Oprichtingskosten

2. Immateriële vaste activa Lineaire Niet geherwaardeerde 33,00 33,00 100,00 100,00

3. Industriële, administratieve  
of | commerciële gebouwen

4. Installaties, machines en uitrusting

5. Rollend materieel

6. Kantoormaterieel en meubilair Lineaire Niet geherwaardeerde 33,00 33,00 100,00 100,00

7. Andere materiële vaste activa

ACTIVA, GEHOUDEN IN LEASING: NIET VAN TOEPASSING
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aan de algemene vergadering der 
aandeelhouders van de vennoot-
schap cvba Wase Wind over de 
jaarrekening afgesloten op  
31 maart 2020

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van 
uw vennootschap, leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit 
bevat ons verslag over de controle van de jaarrekening alsook het 
verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde 
rapporteringsvereisten in hoofde van de commissaris. Deze versla-
gen zijn één en ondeelbaar.
Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door 
de algemene vergadering van 12 september 2019, overeenkomstig 
het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de 
algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afge-
sloten op 31 maart 2022. Wij hebben de wettelijke controle van de 
jaarrekening van de vennootschap Wase Wind uitgevoerd gedu-
rende vier opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de controle van de 
jaarrekening 
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening 
van de vennootschap Wase Wind (de “vennootschap”), die de 
balans op 31 maart 2020 omvat, alsook de resultatenrekening van 
het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een 
balanstotaal van 2 837 435 EUR en waarvan de resultatenrekening 
afsluit met een winst van het boekjaar van 126 089 EUR.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het 
vermogen en de financiële toestand van de vennootschap Wase 
Wind per 31 maart 2020, alsook van haar resultaten over het boek-
jaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in 
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

BASIS VOOR ONS OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale 
controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in België. Onze 
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder 
beschreven in de sectie ”Verantwoordelijkheden van de commis-
saris voor de controle van de jaarrekening” van ons verslag. Wij 
hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de 
controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van 
deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Verslag  
van de commissaris 

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van 
de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en 
inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN 
VOOR DE JAARREKENING
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met 
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestel-
sel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die 
het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de 
jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het 
gevolg is van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan ver-
antwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de 
vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, 
indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit 
verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronder-
steIling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de 
vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëin-
digen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE COMMISSARIS VOOR DE 
CONTROLE VAN DE JAARREKENING
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van 
zekerheid over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwij-
king van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of 
van fouten; en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin 
ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is 
een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een 
controle die overeenkomstig de internationale controlestandaar-
den (ISA’s) is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang 
ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen 
als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel be-
lang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, 
individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen 
door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, regle-
mentair en normatief kader na dat van toepassing is op de controle 
van de jaarrekening in België. Een wettelijke controle biedt even-
wel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid 
van de vennootschap, noch  omtrent de efficiëntie of de doeltref-
fendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering 
van de vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de interna-
tionale controlestandaarden (ISA‘s), passen wij professionele oor-
deelsvorming toe en handhaven wij een professioneel- kritische 



22

instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende 
werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarreke-

ning een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is 
van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controle-
werkzaamheden die op deze risico‘s inspelen en het verkrijgen 
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van 
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking 
het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, 
omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, 
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken 
van de interne beheersing;

• •het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant 
is voor de controle, met als doel controle werkzaamheden op te 
zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die 
niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectivi-
teit van de interne beheersing van de vennootschap;

• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grond-
slagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de 
redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattin-
gen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

• het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het conclude-
ren, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot 
gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kun-
nen doen ontstaan over de mogelijkheid van de vennootschap 
om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat 
er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe 
gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te ves-
tigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de 
jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om 
ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons 
commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandig-
heden kunnen er echter toe leiden dat de vennootschap haar 
continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud 
van de jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de on-
derliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een 
wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de signi-
ficante controlebevindingen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren ge-
durende onze controle.

Overige door de wet- en regelgev-
ing gestelde eisen
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de 
inhoud van het jaarverslag en bepaalde documenten die overeen-
komstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen dienen 
te worden neergelegd, voor het naleven van de wettelijke en re-
glementaire voorschriften die van toepassing zijn op het voeren 
van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de 
vennootschap.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE COMMISSARIS
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische 
bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internatio-
nale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid 
om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, 
bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en 

reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook 
de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van ven-
nootschappen en verenigingen en van de statuten te verifiëren, 
alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

ASPECTEN BETREFFENDE HET JAARVERSLAG
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarver-
slag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag overeen stemt met de 
jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, en is opgesteld overeenkom-
stig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen.
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens 
verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis 
van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een 
afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist 
vermeld is of anderszins misleidend is. Wij kunnen ons echter niet 
uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico‘s en 
onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, 
alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmer-
kelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige ontwikke-
ling. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, 
dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.
Wij drukken geen enkele mate van zekerheid uit over het jaarverslag.

VERMELDING BETREFFENDE DE SOCIALE BALANS
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België 
overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 8° van het Wetboek van vennoot-
schappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud 
alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen 
van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de  
informatie  waarover beschikken in het kader van ons controledos-
sier.

VERMELDING BETREFFENDE DE ONAFHANKELIJKHEID
• Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen op-

drachten die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van 
de jaarrekening verricht en is in de loop van ons mandaat onaf-
hankelijk gebleven tegenover de vennootschap.

• De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar 
zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in 
artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en vereni-
gingen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting 
bij de jaarrekening.

ANDERE VERMELDINGEN
• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd 

de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van 
toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

• De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt 
voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire be-
palingen.

• Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen die in 
overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen 
of, vanaf 1 januari 2020, het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen zijn gedaan of genomen en die in ons verslag zouden 
moeten vermeld worden.

Antwerpen, 27 augustus 2020

HLB DODÉMONT - VAN IMPE & C° CV COMMISSARIS
Vertegenwoordigd door de heer Luc De Puysseleyr Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door de heer Guy Cox   Bedrijfsrevisor
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Samen Wase Wind oogsten


