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Welkom

Jaarverslag

Met dit jaarverslag van 2021 wil Energent haar coöperanten een overzicht bieden 
van alle realisaties en activiteiten binnen haar drie pijlers: energiediensten voor de 
burger, investeringsprojecten en innovatieprojecten. We wensen je veel leesplezier!

Jaarverslag
2021

2021
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De klimaatverandering maakt het, met elk jaar dat 
verstrijkt, iets duidelijker: het is belangrijk zuinig 
om te springen met energie en om de energie 
die we wél nog verbruiken uit hernieuwbare 
bronnen te halen - bronnen die niet bijdragen tot 
klimaatverandering. 

Juist om dat te doen, is Energent opgericht. En 
daarvoor brengt Energent elk jaar meer mensen en 
middelen bijeen: om woningen te renoveren in heel 
Oost-Vlaanderen, om huishoudens bij te staan 
bij ontwerp en bouw van een particuliere zonne-
installatie, om zelf te investeren in eigen zonne-
installaties, om een eerste project te realiseren dat 
woningen verwarmt met warmte uit de ondergrond, 
enzovoort. Al die dingen doen we met intussen 
meer dan tien betaalde medewerkers, de gedreven 
inzet van onze bestuurders en vrijwilligers en, last 
but not least, de financiële en andere steun van 
onze meer dan 1.500 vennoten. 

De Russische invasie in Oekraïne maakt die 
opdracht eigenlijk nog dwingender: ze voegt er 
immers nog een dimensie aan toe. De euro’s die 

we betalen voor Russisch gas en Saoedische 
olie financieren immers vreselijke oorlogen in 
Oekraïne en Jemen, die leiden tot meer honger 
in de wereld. 

We hebben het in feite altijd al geweten: de vele 
miljarden die we elk jaar opnieuw betalen aan 
fossiele brandstoffen zorgen niet per se voor 
een betere en veiliger wereld. De energietransitie 
krijgt zo nog een bijkomende ethische en 
veiligheidsdimensie. Als de Europese Unie een 
aantal keer de 1.000 miljard euro die ze jaarlijks 
besteedt aan de aankoop van brandstoffen, 
investeert in de energietransitie, zijn we al een 
heel eindweegs gevorderd in de overgang naar 
een energiesysteem dat klimaatneutraal is en 
dat ons minder afhankelijk maakt van andere 
landen. 

De klimaatcrisis én de oorlogen zetten ons aan 
om sneller dan ooit de energietransitie tot stand 
te brengen. We vragen de overheden om op alle 
niveaus die grootse opdracht met hun beleid te 
faciliteren.

Meer dan ooit is ons werk nodig

John Vandaele
Voorwoord

maart 2022
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Burgerdiensten

Eeklo

Aalter

Assenede

Evergem

Maldegem
Kaprijke

Sint-Laureins

Zelzate

Wachtebeke

Lievegem

Zulte
Gavere

Lochristi

Deinze

De Pinte Melle

Nazareth

DestelbergenGent

Merelbeke

Energent zette haar doelstelling om burgers te 
stimuleren om zelf te investeren in hernieuwbare 
energie en isolatie van hun woning op allerlei 
manieren verder. 

Energiediensten 
voor de burger

In deze gemeenten bood Energent in 
2019, 2020 en 2021 energiediensten 
voor de burgers aan.

De succesvolle groepsaankoop spouwmuurisolatie, 
waarbij Energent aanvullend een verregaande 
deelnemersbegeleiding aanbiedt, werd enerzijds 
uitgebreid met een groepsaankoop glasvervanging en 
anderzijds aangeboden in een groter werkingsgebied. 

Energent is nu actief in 19 gemeenten rond Gent 
en ook in de stad zelf. Daarnaast bleven Zonnestad 
(groepsaanbod zonnepanelen), Wijkwerf (wijkgerichte 
renovatie-aanpak) en de renovatiebegeleiding voor Stad 
Gent deel uitmaken van de dienstverlening. 

Omwille van de huidige klimaat- en energiecrisis, staan 
alle wijzers helaas in de juiste richting om de groei van de 
energiediensten voor de burger op een duurzame manier 
verder te zetten.

2019 
2020
2021
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Burgerdiensten

Thuisbatterijen hebben een levensduur van hooguit 10 jaar. Rekening houdend met de 
marktomstandigheden in 2021 en de verleende subsidie, resulteert de investering in 
een thuisbatterij in een financiële terugverdientijd die vaak langer is dan de levensduur. 
Misschien brengt de invoering van het capaciteitstarief hier verandering in. 

Voorlopig blijven thuisbatterijen ons inziens 50 kilogram aan individuele oplossing en 
leveren ze weinig bijdrage aan de collectieve energie-uitdaging. 

Burgerdiensten
Zonnestad

December 2020 zal elke zonnepaneel-installateur zich 
herinneren als een ongekend drukke periode om vele 
huishoudens nog net op tijd te laten profiteren van het 
principe van de terugdraaiende teller. Januari 2021 - de 
maand dat het grondwettelijk hof deze overheidsbeslissing 
vernietigde - zal elke zonnepaneel-eigenaar zich herinneren 
als het moment dat dit principe niet meer van toepassing is. 
Weg zekerheid! Weg vertrouwen! 

Bijgevolg ging ook Zonnestad een moeilijke periode 
tegemoet, die pas eind 2021 langzaam wegebde. Er bleek 
dus bijna een jaar en een extra energiecrisis nodig, voordat 
het vertrouwen in zonnepanelen zich herstelde. Door vele 
kleine communicatie-acties en info-avonden bleef de impact 
voor Zonnestad enigszins beperkt, aangezien in 2021 toch 
83 huishoudens tekenden voor een zonne-installatie . 

De formule van Zonnestad blijkt nog steeds interessant, 
aangezien twee andere coöperaties (Zonnewind en ZuidtrAnt) 
deze overnamen om ook in hun werkingsgebied burgers te 
voorzien van onafhankelijk advies voor zonnepanelen.

Of een thuisbatterij nodig is voor een optimaal rendement? Die vraag kregen we 
minstens 83 keer. De conclusie uit onze berekeningen én uit onze ervaringen via 
het onderzoeksproject cVPP blijft nog steeds dezelfde. 

Een jaar in de schaduw 
van de afschaffing van de 
terugdraaiende teller.  
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Burgerdiensten
Wijkwerf

Twee Wijkwerven in twee 
gemeenten én een nieuw 
concept. 
In het voorjaar werd Wijkwerf in Borrems 
(Destelbergen) afgerond om in het najaar 
van start te gaan in het uiterste noordoosten 
van Gent (Oostakker-dorp en kanaaldorpen 
Desteldonk, Mendonk, Sint-Kruis-Winkel 
en Terdonk). Wijkwerf, ons collectief 
wijkrenovatieproject, was daarmee aan zijn 
17de editie toe. 

Een leuke les uit Borrems. Als je buren uitnodigt tijdens 
de uitvoering van een renovatie en een Energent-
adviseur aanwezig is voor situering van de ingreep (bijv. 
spouwmuurisolatie), ontstaat veel enthousiasme en 
vormt dit een leuke toeleiding naar nieuwe deelnemers. 

Ook werkten we opnieuw met jobstudenten om via 
deur-aan-deurrondes wijkbewoners persoonlijk te 
enthousiasmeren tot renovatie-advies voor hun woning.

Hoe kan je huishoudens helpen aan een betrouwbare en concurrentiële 
aannemersofferte met een minimum aan overlast? Dat was de kernvraag 
van het project Schakelofferte dat in 2021 werd uitgewerkt, gefinancierd 
via de subsidie ‘energie-ambassadeurs’ van Provincie Oost-Vlaanderen. 

Energent lijkt alvast het antwoord gevonden te hebben, alleszins voor het 
vervangen van ramen. De adviseur van Energent maakt bij zijn plaatsbezoek 

bij de deelnemer thuis een volledig raamdossier op. 

Daarna stellen  op basis van dit raamdossier meerdere aannemers een offertes op, 
zonder plaatsbezoek of zonder de deelnemer extra te belasten. De verschillende 
offertes worden mooi gebundeld getoond aan deelnemer, waarna hij een verdere 
keuze kan maken. Energent treedt dus op als schakel naar meerdere offerte, vandaar 
de naam. 

Schakelofferte



Jaarverslag 2021

9 

Burgerdiensten

Samen met MilieuAdviesWinkel is Energent partner van 
Stad Gent en geven we in naam van De Energiecentrale 
renovatie-advies en -begeleiding aan de Gentse burger. Deze 
samenwerking kwam in 2021 wat traag op gang omwille van 
de coronapandemie, maar sinds de energiecrisis is de vraag 
naar gratis advies nauwelijks bij te houden. 

Intussen werkt Energent met vijf renovatie-adviseurs. Matthias, 
Mario en Tom zijn vaste werknemers, terwijl Pieter-Jan en 
Steven als freelancers het team versterken.

Renovatie-advies bij Gentse 
huishoudens als partner van 
Stad Gent

Burgerdiensten
Samenwerking 
Stad Gent
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Burgerdiensten

Energent organiseerde in 2020 een groepsaankoop in 
samenwerking met (energiehuis en intercommunale) 
Veneco. We beschouwen deze samenwerking 
en werkwijze als het begin van een sterk verhaal. 
Deelnemers plannen via de website een directe 
afspraak met een partner-aannemer voor de opmaak 
van een offerte. Energent controleert deze offerte en 
maakt tevens een investeringsfiche op. Aanvullend 
krijgt elke deelnemer nog een energie-advies voor de 
hele woning.

Deze aanpak gaf in 2020 al aanleiding tot 
134 uitgevoerde spouwmuurisolaties. In 2021 kwamen 
er daar nog eens 230 spouwen bij. In totaal komt dat 
overeen met een oppervlakte van meer dan 5 hectare. 
Daarnaast is intussen bij 122 huishoudens het enkel 
of dubbel glas vervangen door hoogrendementsglas. 

Eind 2021 won Energent een aanbesteding met 
Veneco om, naast glasvervanging en spouwmuur-
isolatie, een aanbod uit te werken voor alle 
energetische ingrepen aan de buitenschil van een 
woning. Het hele concept wordt dus verder uitgebreid 
en het resultaat hiervan zal te zien zijn in 2022. 

Twee tijdelijke groepsaankopen 
worden een permanent 
groepsaanbod.

Burgerdiensten
Groepsaankopen 
met Veneco

51.552 m2
spouwmuurisolatie

2.798 m2
glasvervanging 

adviezen 
639
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Burgerdiensten

Tom Keppens
Renovatie-adviseur

”

In 2021 gaf Energent 639 renovatie-
adviezen in Gent en omstreken. 
Tom, een van onze nieuwere 
renovatie-adviseurs, schetst hoe 
hij zijn eerste jaar in dienst bij 
Energent beleefde.

‘Het is leuk om advies te geven aan mensen die echt 
geïnteresseerd zijn om hun huis energiezuiniger te 
maken. Ik kom daarbij zowel in grote villa’s als op 
plekken waar mensen moeite hebben de eindjes 
aan elkaar te knopen. Sowieso is het fijn om iets 
te kunnen betekenen bij het verlagen van de 
energiefactuur!’

Jarenlang heb ik met plezier bij Urgenda in 
Nederland gewerkt. Na de terugkeer naar mijn 
roots kwam Energent het dichtst in de buurt 
van mijn vroegere werkgever. Energent draagt 
de energietransitie immers hoog in het vaandel 
en werkt als burgercoöperatie niet zuiver 
winstgedreven.

Ik ben in een jong en dynamisch team terecht 
gekomen! Het viel me direct op hoe efficiënt er bij 
Energent gewerkt wordt en het is een boeiende 
uitdaging om in dat verhaal te mogen meestappen.’
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Investeringsprojecten

In 2021 werkte Energent 
enthousiast verder aan het 
ontwikkelen en realiseren 
van investeringsprojecten in 
drie domeinen: zon, wind en 
warmte. 

Investeringsprojecten
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Investeringsprojecten

Investeringsprojecten vormen het hart van onze coöperatie. We investeren de middelen van onze 
coöperanten immers in hernieuwbare energieprojecten op vlak van zon, wind en warmte. Op die 
manier dragen alle coöperanten bij aan een duurzame en klimaatneutrale samenleving. 

01.

02.

03.

ZON

WARMTE

WIND
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Investeringsprojecten

De Vlaamse regering besliste om het ondersteunings-
kader omtrent grotere zonne-installaties aan te passen 
voor installaties gekeurd na juli 2021. Het bestaande 
systeem van groenestroomcertificaten is afgeschaft en 
er werd een veilingmechanisme met investeringssteun 
op poten gezet. 

Dit mechanisme bevoordeelt vooral de realisatie van 
heel grote zonne-installaties op bedrijven. Een kwalijk 
gevolg is dat installaties op bijv. schoolgebouwen 

Opnieuw ging Energent in 2021 een zonnig jaar tegemoet, 
ondanks het veranderde ondersteuningskader. 

We realiseerden 15 nieuwe zonne-installaties met een 
totaal van 1.590 kWp. In het totaal beheert Energent nu 
11.514 zonnepanelen met een vermogen van 3,6 MWp.

Investeringsprojecten
ZON

via derdepartijfinanciering bijna niet meer rendabel te 
realiseren zijn. Ook kleinere installaties voor o.a. KMO’s 
worden benadeeld. 

Een gemiste kans, aangezien in het kader van de 
energietransitie alle daken optimaal benut dienen te 
worden voor elektriciteitsproductie! 

Voor Energent betekent dit concreet dat een heroriëntatie 
nodig was, richting investeringsprojecten omtrent 
zonnepanelen op bedrijfsdaken.
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Investeringsprojecten

Hiernaast een overzicht van de 
(cumulatieve) productiecijfers van 
de installaties in eigen beheer.

In 2021 produceerden onze 
installaties 3,25 miljoen kWh, dit 
komt overeen met het verbruik van 
1.250 huishoudens. 

Gent blijft de koploper qua 
geïnstalleerd vermogen. Ook 
Destelbergen groeide dit jaar 
verder aan. Aalter vervoegt 
de top drie, dankzij de 
indienstname van de installatie 
op het sportpark.

Bijloke 
Zonnepanelen op historische panden, 
niet altijd een eenvoudig verhaal. Bijloke 
Muziekcentrum is een prachtige mix van oud 
en nieuw, wat hier mogelijkheden bood. 

De platte daken van de nieuwe aanbouw bleken 
geschikt voor een zonnepaneelinstallatie. 

Het kabelverloop van panelen tot omvormer 
vereiste een specifieke aanpak, zoals kabels 
in 'valse' regenpijpen om de historische look 
te behouden.

Fossielvrije energie, met aandacht voor het 
historisch karakter van het gebouw, het kan. 
Hopelijk kan dit project dienen als inspiratie 
voor andere panden. 

Stad /              
gemeente

Vermogen 
(kWp)

1. Gent 1.512

2. Destelbergen 516

3. Aalter 484

4. Kaprijke 223

5. Oosterzele 207

6. Merelbeke 207

7. Wachtebeke 124

8. Zelzate 116

9. Lievegem 95

10. Eeklo 25

11. Zwijnaarde 20



Jaarverslag 2021

16

Met 300 kWp is dit onze grootste zonne-installatie tot nog 
toe. Voorafgaand was een grondige vernieuwing van de 
middenspanningscabine noodzakelijk. 
Een interessante oefening, omdat de site tijdens de 
vervanging van de cabine geen stroomuitval mocht kennen, 
aangezien ze als vaccinatiecentrum gebruikt werd.

Sportpark Aalter
Sporthal 
Destelbergen

Om 150 kWp te realiseren, werkten we 
heel aangenaam samen met Farys, op 
aanzet van de gemeente Destelbergen. Het 
zonnepotentieel op andere daken van Farys in 
ons werkingsgebied wordt onderzocht. 

Culinor is een producent van vers bereide 
maaltijden, een ideaal verbruiksprofiel voor 
zonnepanelen, gezien de bijkomende koeling 
nodig in de zomer. Deze installatie levert jaarlijks 
175.000 kWh, die quasi volledig ter plekke 
afgenomen wordt. Hierdoor vergroent de 
elektriciteitsafname van het bedrijf aan een stabiele 
en lagere zonneprijs.

Culinor

Installaties
ZON
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Rechten van opstal

In 2021 werden enkele nieuwe dossiers 
opgestart na het verwerven van 
rechten van opstal. 

Momenteel wordt de haalbaarheid van 
al deze projecten gescreend vooraleer 
ze formeel van start kunnen gaan.

Burgerwind op zee

In het najaar van 2021 werd door alle Vlaamse en Waalse 
energiecoöperaties beslist om samen een federale 
energiecoöperatie op te richten met als doelstelling te 
participeren in de offshore windontwikkeling voor de kust 
van De Panne. 

Energent stapt mee in dit verhaal. Samen met de 38 
bestaande energiecoöperaties ijveren we om een deel van 
deze offshore ontwikkeling via directe burgerparticipatie in 
te vullen.

Investeringsprojecten
WIND
Bijkomende windontwikkeling in de Gentse 
regio blijft een moeilijk verhaal. 

Onze lopende dossiers blijven in 
beroepsprocedures hangen, waardoor we 
momenteel nog geen zicht hebben op een 
bouwklaar dossier.

Sporthal 
Destelbergen

1e concessie-
zone

Prinses 
Elisabeth 
zone

België

Energie-
eiland

VK Nemo-link
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Door uitbreiding van onze activiteiten was 
er een hogere nood aan administratieve 
ondersteuning. Femke kwam in de herfst 
het team vervoegen, wat resulteerde in een 
snellere en efficiëntere opvolging van de 
deelnemers aan onze burgerprojecten.

"Door het informeren, begeleiden 
en ontzorgen van burgers die hun 
energieverbruik willen verminderen, maakt 
Energent een wezenlijk verschil. Grote 
veranderingen beginnen met kleine duwtjes in 
de goede richting. 

Tel daarbij nog dat Energent als 
burgercoöperatie gedragen wordt door 
meer dan 1.500 coöperanten, geëngageerde 
vrijwilligers en een gedreven team. Daar draag 
ik graag mijn steentje aan bij."

Femke Decremer
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Investeringsprojecten

Energent zette in 2021 stappen in warmteontwikkeling met de start van 
een eerste groot project rond residentiële warmte.

Investeringsprojecten
WARMTE

Met projectontwikkelaar Durabrik werd een 
contract afgesloten om een warmtenet te 
bouwen in het woonproject Potuitpark (Sint-
Amandsberg). Energent staat in voor de 
bouw en het beheer van warmteproductie en 
-verdeling voor 48 woonunits op basis van 
geothermische warmtepompen. 

Intussen werd het detailontwerp uitgevoerd en 
zijn na marktbevraging installateur en boorfirma 
aangesteld. Het project wordt gebouwd in de 
loop van 2022 en de eerste warmtelevering 
dient in januari 2023 te worden gerealiseerd.

Energent is mede-oprichter en aandeelhouder 
van coöperatie Ducoop, die instaat voor de 
bouw en beheer van het warmtenet in de 
Nieuwe Dokken (Gent). 

De technische installatie functioneert intussen 
meer dan een jaar, terwijl de bouw van de 
woningen voor bijna de helft gerealiseerd is. 

Tegen 2025 zal het volledig project afgerond 
zijn en zal het warmtenet op volle capaciteit 
kunnen functioneren.

Potuitpark Nieuwe Dokken - Ducoop
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Buurzame 
Stroom 2.0 

Europees concept met lokale kansen

In 2021 kon de bloeiende samenwerking 
tussen Energent en Stad Gent voortgezet 
worden via het opzetten van een tweede 
project ‘Buurzame Stroom’. Ditmaal niet in 
de Dampoortwijk, maar wel in Mariakerke en 
Muide. 

Via deze samenwerking wil Stad Gent 
meer te weten komen over warmtepompen 
in stedelijke context (o.a. welke types zijn 
best, en aan welke parameters dienen ze te 
voldoen). 

In 2022 voert Energent daarom praktijktesten 
uit met 10 warmtepompen. Aanvullend 
wil Buurzame Stroom 2.0 in Mariakerke 
minstens 100 zonne-installaties plaatsen in 
2 jaar tijd. 

De toekomst van de energiemarkt

In het Horizon2020 project RescoopVPP 
werkt Energent samen met een tiental 
Europese energiecoöperaties om samen een 
‘smart home’ energiemanagementsysteem 
te ontwikkelen en live te testen. 

Dit project is het vervolg van het Interreg 
cVPP-project en bouwt erop verder. Energent 
zal binnen RescoopVPP een proefproject 
met 50 deelnemers organiseren om deze 
nieuwe technologie te testen. 

Doelstelling is om het verbruik van 
warmtepompen, thuisbatterijen, elektrische 
boilers en laadpalen slim aan te sturen 
op basis van bijv. de productie van 
zonnepanelen of op momenten dat de 
elektriciteitsprijs laag is, de zogenoemde 
dynamische elektriciteitsprijzen. 

RescoopVPP

Energent is actief in tal van innovatieprojecten 
waarvoor we een beroep doen op verschillende 
subsidiërende overheden. 
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De laatste jaren is Energent sterk geëvolueerd en geprofessionaliseerd. 
Grondig nadenken over onze interne organisatie en strategie voor de 
komende jaren was bijgevolg een noodzaak. 

Deze ‘strategische oefening’ werd georganiseerd met begeleiding 
van een externe partner. Een stuurgroep - bestaande uit bestuurders, 
werknemers en vrijwilligers - nam in het voorjaar van 2021 deel aan 
verschillende workshops en overlegmomenten, waarmee de krijtlijnen en 
strategie van Energent werden scherpgesteld. 

Zo is onze leidraad voor de komende jaren uitgestippeld.

Strategische oefening

Jaarverslag 2021
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Energent als
coöperatie

Bestuursorgaan
• Nieuwe benaming voor de vroegere ‘raad van bestuur’
• 14 bestuurders

Energent als coöperatie
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Een belangrijke conclusie uit de strategische oefening is dat 
Energent actief blijft inzetten op haar vrijwilligerswerking, mét 
professionele ondersteuning vanuit het werknemersteam. 
Tijdens de coronapandemie bleek het helaas geen evidentie 
om deze werking ‘levendig’ te houden, al biedt 2022 hopelijk 
meer perspectieven op dit vlak. 

Er zijn alvast tal van ideeën om activiteiten op te zetten!

• Maandelijkse samenkomst

• Organisatie van activiteiten

Vrijwilligers

De komende jaren wil Energent meer 
en actievere coöperantencampagnes 
realiseren. Zo verruimen we onze 
basis en krijgen we meer invloed bij de 
energietransitie. Eind 2021 werd een 
eerste campagne op poten gezet, die 
resulteerde in 261 nieuwe coöperanten. 
• Eind 2021 exact 1.552 coöperanten
• Welkom aan 362 coöperanten
• Basis van Energent

Coöperanten

• Welkom aan Femke, Hannes, Pieter-Jan 
en opnieuw welkom aan Nico

• 13 personeelsleden (= 8,6 voltijds 
equivalenten)

• 2 zelfstandige renovatie-adviseurs

Personeel
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Financieel verslag
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Financieel verslag
Resultatenrekening

Energent realiseerde in 2021 een stevige 
groei in omzet. Deze werd vooral gerealiseerd 
door de verschillende activiteiten van de 
burgerdiensten en het groeiend aandeel aan 
zonneprojecten.  

De kosten stegen evenredig met de omzet. De 
activiteiten van de burgerdiensten vergen veel 

Op het financieel resultaat van 2021 heeft de coronapandemie zijn invloed gehad. 
Gelukkig bleef dit binnen de perken, voornamelijk door de verscheidenheid van onze 
projecten.

personeelsinzet (werknemers en freelancers) 
en de hiermee gepaard gaande stijgende 
algemene en personeelskosten. Door 
bijkomende investeringen in zonneprojecten 
verdubbelden de afschrijfkosten op onze 
installaties.

2021 2020
2021 2020

RReessuullttaatteenn  ++  hhiissttoorriieekk  TToottaalleenn
Opbrengsten 1.056.638 759.947
Kosten 813.492 558.468
Resultaat Werking 243.147 201.478

RReessuullttaatteenn  ++  hhiissttoorriieekk  OOppbbrreennggsstteenn
Omzet dienstrprojecten 288.995 247.263
Omzet investeringsprojecten 338.965 187.453
Subsidies 354.799 279.487
Overige Inkomsten 73.879 45.742
Totaal 1.056.638 759.947

RReessuullttaatteenn  ++  hhiissttoorriieekk  KKoosstteenn
Personeelskosten 433.776 292.461
Vergoedingen aan derden (diensten) 68.745 34.291
Werkingskosten 107.883 116.782
Afschrijvingen 129.374 67.409
Overige kosten 73.714 47.523
Totaal 813.492 558.468

RReessuullttaaaattssbbeesstteemmmmiinngg
Resultaat 243.147 201.479
Belastingen op resultaat -0,45 0
Terugname overgedragen winst vorig boekjaar 319.588 186.090
Dividend (3% bruto op kapitaal) - voorstel AV -85.220 -54.459
Collectief loonbonusplan (2019) -11.489
Naar overgedragen resultaten 477.514 321.622
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Financieel verslag
Balans

Het balanstotaal steeg tot € 4.081.254 eind 2021. 

De stijging aan de actiefzijde is vooral te wijten 
aan een verhoging van de investeringen in zonne-
installaties (met meer dan  € 1.000.000) voor een 
totaal van € 2.754.446

We financieren onze investeringen tot nu toe met eigen middelen (kapitaal van onze 
vennoten en winst van vorige boekjaren) en we hebben slechts beperkte korte termijn 
schulden (bij leveranciers, bij personeel, te betalen BTW, provisie vakantiegeld, enz.) 
waardoor Energent een erg solvabele onderneming is.

We beschikken eind 2021 over € 997.110 
liquide middelen, deels een gevolg van de 
coöperantencampagne van december. 

Hierdoor beschikken we over een solide 
financiële basis voor de investeringen die er in 
2022 aankomen.

2021 2020
2021 2020

AAccttiivvaa

Vaste Activa 2.634.234 1.755.083
Immateriële vaste activa 317 634
Materiële vaste activa 2.575.836 1.678.870
Financiële vaste activa 58.081 75.580

Vlottende Activa 1.447.021 1.775.359
Vorderingen op meer dan één jaar 93.665 77.890
Vorderingen op ten hoogste één jaar 296.775 160.505
Liquide middelen 997.110 1.497.934
Overlopende rekeningen 59.471 39.030

Totaal van de activa 4.081.254 3.530.442

PPaassssiivvaa

Eigen vermogen 3.474.310 3.045.582
Kapitaal 2.991.700 2.720.900
Reserves 2.180 2.180
Overgedragen winst 480.430 322.502

Schulden 606.944 484.860
Schulden op ten hoogste één jaar 356.539 284.087
Overlopende rekeningen 250.405 200.772

Totaal van de passiva 4.081.254 3.530.442
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