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VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE 
ALGEMENE VERGADERING VAN 27 APRIL 2022 
OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 

 
 

Geachte aandeelhouders, 
 

Overeenkomstig de wet en de statuten van onze vennootschap, hebben wij de eer U hierna verslag 
uit te brengen over de geconsolideerde activiteit van onze vennootschap in haar elfde boekjaar dat 
eindigde op 31 december 2021 en te beslissen om de geconsolideerde jaarrekening vast te leggen 
op de wijze zoals af te lezen valt op de als bijlage I opgenomen document. 

 
De vennootschap werd opgericht met als doel het actief beheren van participaties in bedrijven actief 
in groene stroomprojecten, waaronder projecten van windturbineparken on- en offshore, evenals de 
handel in elektriciteit. Aspiravi Holding NV staat in voor ondersteunende diensten aan de 
groepsbedrijven voor wat betreft boekhouding, financiering projecten, administratie, juridische 
aangelegenheden, human resource, communicatie, �. 

 
Het geconsolideerd eigen vermogen na winstverdeling bedraagt � 249.629.835. Dit eigen vermogen 
bestaat onder meer uit het geplaatst kapitaal van de vennootschap voor een bedrag van � 
239.201.256, geconsolideerde reserves voor een bedrag van � 7.287.859, omrekeningsverschillen 
van � 984.764 en kapitaalsubsidies voor � 2.155.955. 

 
Het geconsolideerd resultaat van het boekjaar bedraagt � 29.220.144. Het aandeel van derden in het 
geconsolideerd resultaat bedraagt � 7.237.804 en het aandeel van de groep in het resultaat bedraagt 
� 21.982.340. 

 
De gemeenschap is in de vorige 2 jaar zwaar getroffen geweest door het Coronavirus. De impact van 
deze pandemie zou stilaan aan het uitdoven zijn.  
Het uitbreken van het gewapend conflict in Oekraïne heeft op dit ogenblik een grote impact op de 
economische toestand van Europa in het algemeen en op de evolutie van de energieprijzen in het 
bijzonder. De impact hiervan laat zich voelen op tal van vlakken, waarvan stijgende grondstofprijzen 
en knelpunten in de productie-, handel- en aanvoerketen de meest markante zijn.  
Het is nu onmogelijk in te schatten wat de gevolgen hiervan voor de vennootschap zullen zijn. De 
Raad van Bestuur volgt dit van nabij op. 

 
De risico�s of onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt, zijn deze die gangbaar 
zijn voor de sectoren waarin de vennootschap actief is. 

 
Het frequent wijzigen van het wettelijk kader waarbinnen onze activiteiten zich afspelen en dit zowel 
op het vlak van de technische voorwaarden opgenomen in de vergunningen als het steeds 
veranderende groenestroomcertificaten systeem verhogen de risico�s of onzekerheden. 

 
Er werden geen andere bijzondere risico�s of onzekerheden geïdentificeerd die van die aard zijn dat 
deze hierbij dienen beschreven te worden. Uiteraard volgt de Raad van Bestuur de evoluties in het 
wetgevend kader over o.a. stimuli in het domein van de hernieuwbare energie op de voet op. 
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Bovendien achten wij het nuttig de vergadering mee te delen dat: 
 

 
1. Er in het afgelopen boekjaar geen werkzaamheden werden verricht op het gebied van 

onderzoek en ontwikkeling. 

2. Er zich na afsluiting van het boekjaar geen belangrijke gebeurtenissen hebben voorgedaan 
die een invloed kunnen hebben op de geconsolideerde jaarrekening die aan de algemene 
vergadering wordt voorgelegd. 

3. In het afgelopen jaar geen handelingen werden gesteld waarop artikel 7:96 WVV van 
toepassing is, en waarvan melding diende gemaakt aan de commissaris. 

4. Er, met uitzondering van de mogelijke financiële risico�s die het gevolg zijn van de COVID-
19 crisis, geen omstandigheden waren die de ontwikkeling van het geconsolideerd geheel 
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. 

5. De groep gebruik maakt gebruik van financiële instrumenten die van betekenis zijn voor de 
beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat. De voornaamste 
financiële instrumenten van de groep zijn bank � en intergroepsleningen, bankkredieten, 
banksaldo�s en kortlopende bank- en intergroepsdeposito�s. De belangrijkste doelstelling 
van deze financiële instrumenten is het verschaffen van financiering van de activiteiten van 
de onderneming. Daarnaast betreft het ook het gebruik van � interest rate swaps� of IRS. Dit 
instrument werd aangegaan teneinde het risico van de volatiliteit van de korte termijn 
rentevoet (waartegen de leningen door een aantal banken werden gefinancierd) tegen te gaan. 

6. De beschrijving van de voornaamste risico�s en onzekerheden waarmee de vennootschap 
wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de 
aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op de vennootschap haar toekomstige 
ontwikkeling, in dit verslag werden opgenomen. 

 
 

De Raad van Bestuur wenst de aandeelhouders te bedanken voor het vertrouwen. 
 
 

 
 

 
 

 

29 maart 2022  
 

 
 
 

Mark Vanleeuw Stephan Claerhout 

Bestuurder Bestuurder 
 

De Raad van Bestuur 
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Aspiravi
Holding NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons
mandaat van commissaris van Aspiravi Holding NV (de “Vennootschap”) en van de
dochterondernemingen (samen de “Groep”). Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde
balans op 31 december 2021, de geconsolideerde resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op
31 december 2021 en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Geconsolideerde Jaarrekening”)
en omvat tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Deze
verslagen zijn één en ondeelbaar.

Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering op 29 april 2020, overeenkomstig
het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering
die zal beraadslagen over de Geconsolideerde Jaarrekening afgesloten op 31 december 2022. We
hebben de wettelijke controle van de Geconsolideerde Jaarrekening van de Groep uitgevoerd
gedurende 2 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de controle van de Geconsolideerde Jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van
de Geconsolideerde Jaarrekening van Aspiravi
Holding NV, die de geconsolideerde balans op
31 december 2021 omvat, alsook de
geconsolideerde resultatenrekening over het
boekjaar afgesloten op die datum en de
toelichting, met een geconsolideerd balanstotaal
van € 1.046.560 duizend en waarvan de
geconsolideerde resultatenrekening afsluit met
een winst van het boekjaar van € 29.220 duizend.

Naar ons oordeel geeft de Geconsolideerde
Jaarrekening een getrouw beeld van het
geconsolideerde eigen vermogen en van de
geconsolideerde financiële positie van de Groep
op 31 december 2021, alsook van de
geconsolideerde resultaten voor het boekjaar dat
op die datum is afgesloten, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

We hebben onze controle uitgevoerd in
overeenstemming met de International Standards
on Auditing (“ISAs”). Onze verantwoordelijkheden
uit hoofde van die standaarden zijn nader
beschreven in het gedeelte “Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de
Geconsolideerde Jaarrekening” van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die
relevant zijn voor de controle van de
Geconsolideerde Jaarrekening in België
nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking
tot de onafhankelijkheid.

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 het opstellen van de
Geconsolideerde Jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het
opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel en met de in
België van toepassing zijnde wettelijke en
reglementaire voorschriften, alsook voor een
systeem van interne beheersing die het
bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstellen van de Geconsolideerde Jaarrekening
die geen afwijking van materieel belang bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten.
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In het kader van de opstelling van de
Geconsolideerde Jaarrekening is het
bestuursorgaan verantwoordelijk 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
continuïteitsveronderstelling tenzij het
bestuursorgaan het voornemen heeft om de
Vennootschap te vereffenen of om de
bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen
realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Onze verantwoordelijkheden voor de
controle over de Geconsolideerde
Jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een
redelijke mate van zekerheid over de vraag of de
Geconsolideerde Jaarrekening als geheel geen
afwijking 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 ISAs 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 belang beschouwd indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen
genomen door gebruikers op basis van de
Geconsolideerde Jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het
wettelijk, reglementair en normatief kader dat
van toepassing is op de controle van de
Geconsolideerde Jaarrekening in België na. De
wettelijke controle biedt geen zekerheid omtrent
de toekomstige levensvatbaarheid van de
Vennootschap en van de Groep, noch omtrent de
efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de
Vennootschap en van de Groep ter hand heeft
genomen of zal nemen. Onze
verantwoordelijkheden inzake de door het
bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling staan hieronder
beschreven.

Als deel van een controle uitgevoerd
overeenkomstig de ISAs, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een
professioneel-kritische instelling gedurende de
controle. We voeren tevens de volgende
werkzaamheden uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s
dat de Geconsolideerde Jaarrekening een
afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of fouten, het bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden 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 het systeem van interne
beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in het systeem van
interne beheersing dat relevant is voor de
controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de
gegeven omstandigheden geschikt zijn maar
die niet zijn gericht op het geven van een
oordeel over de effectiviteit van het systeem
van interne beheersing van de Vennootschap
en van de Groep;

• het evalueren van de geschiktheid van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de
redelijkheid van de door het bestuursorgaan
gemaakte schattingen en van de daarop
betrekking hebbende toelichtingen;

• het concluderen van de aanvaardbaarheid van
de door het bestuursorgaan gehanteerde
continuïteitsveronderstelling, en op basis van
de verkregen controle-informatie,
concluderen of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot
gebeurtenissen of omstandigheden die
significante twijfel kunnen doen ontstaan over
de mogelijkheid van de Vennootschap en de
Groep om de continuïteit te handhaven. Als
we besluiten dat er sprake is van een
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onzekerheid van materieel belang, zijn wij
ertoe gehouden om de aandacht in ons
commissarisverslag te vestigen op de daarop
betrekking hebbende toelichtingen in de
Geconsolideerde 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
op de datum van ons commissarisverslag.
Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat de continuïteit van de Vennootschap of
van de Groep niet langer gehandhaafd kan
worden;

• het evalueren van de algehele presentatie,
structuur en inhoud van de Geconsolideerde
Jaarrekening, en of deze Geconsolideerde

Jaarrekening de onderliggende transacties en
gebeurtenissen weergeeft op een wijze die
leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan, onder
andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante
controlebevindingen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne
beheersing die we identificeren gedurende onze
controle.

Omdat we de eindverantwoordelijkheid voor ons
oordeel dragen, zijn we ook verantwoordelijk voor
het organiseren, het toezicht en het uitvoeren
van de controle van de dochterondernemingen
van de Groep. In die zin hebben wij de aard en
omvang van de controleprocedures voor deze
entiteiten van de Groep bepaald.

Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het
bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het
opstellen en de inhoud van het jaarverslag over
de Geconsolideerde Jaarrekening.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig
de Belgische bijkomende norm (Herzien) bij de in
België van toepassing zijnde ISAs, is het onze
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, het jaarverslag over de
Geconsolideerde Jaarrekening te verifiëren,
alsook verslag over deze aangelegenheden uit te
brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag over
de Geconsolideerde Jaarrekening

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke
werkzaamheden op het jaarverslag over de
Geconsolideerde Jaarrekening, stemt dit
jaarverslag over de Geconsolideerde
Jaarrekening overeen met de Geconsolideerde
Jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, enerzijds,
en is dit jaarverslag over de Geconsolideerde
Jaarrekening opgesteld overeenkomstig artikel
3:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, anderzijds.

In de context van onze controle van de
Geconsolideerde Jaarrekening, zijn wij tevens
verantwoordelijk voor het overwegen, op basis
van de kennis verkregen in de controle, of het
jaarverslag over de Geconsolideerde
Jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of
anderszins misleidend is. In het licht van de
werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd,
hebben wij geen afwijking van materieel belang te
melden.

Vermeldingen betreffende de
onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk
hebben geen opdrachten verricht die
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van
de Geconsolideerde Jaarrekening en zijn in de
loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven
tegenover de Vennootschap.
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De honoraria voor de bijkomende opdrachten die
verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de
Geconsolideerde Jaarrekening bedoeld in artikel
3:65 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werden correct vermeld en
uitgesplitst in de toelichting bij de
Geconsolideerde Jaarrekening.

Gent, 21 april 2022

EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door

Francis Boelens *
Partner
* Handelend in naam van een BV
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