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Meer dan ooit
uw Limburgs klimaatbedrijf
In 2011 vierde Nuhma haar 10-jarig bestaan.
Een geschikt moment om terug te kijken en te
evalueren, maar ook om vooruit te blikken. De
Amerikaanse econoom en architect van het
Europese klimaatbeleid Jeremy Rifkin gaf in een
persoonlijke videoboodschap aan Nuhma alvast
zijn visie op de toekomst. Doorheen dit jaarverslag vindt u een aantal fragmenten terug van
deze boodschap die u ook kan herbekijken op
onze website.
Over die toekomst werd ook nagedacht in een
strategisch kernteam bestaande uit 25 interne
stakeholders. Onder externe begeleiding formuleerden ze een antwoord op vragen als: wat willen we doen, hoe willen we het doen, wie willen
we zijn, wat zijn de prioriteiten en waar staan we
vandaag?
Het antwoord was helder en kunt u lezen in dit
jaarverslag. Nuhma gaat meer dan ooit voor
duurzaamheid. Door te blijven kiezen voor investeringen in hernieuwbare energie bijvoorbeeld.
Maar ook door te blijven streven naar deugdelijk
bestuur en transparante communicatie. Deze
principes werden in 2011 gedocumenteerd in
het Corporate Governance Charter. Bovendien
koos Nuhma voor een duurzame investeringsfilosofie met een focus op financieel en maatschappelijk rendement.

2011 was ook het jaar waarin we het nieuwe
groene logo en de bijbehorende slagzin lanceerden. Ze drukken duidelijker dan ooit uit waarvoor
we staan: Nuhma is uw Limburgs klimaatbedrijf.
De haastige lezer kan een beknopte beschrijving
van de duurzame realisaties van 2011 terugvinden onder de hoofding ‘Wat u zeker moet
onthouden van het jaar 2011’. Maar ook wie
Nuhma nog niet zo goed kent, meer wil weten
over onze activiteiten of zich afvraagt hoe het
10 jaar geleden begon, vindt in dit jaarverslag
de nodige informatie.

Ik wens u alvast veel leesplezier.

Paul Butenaerts,
Voorzitter Raad van Bestuur Nuhma

Nuhma, het Limburgs Klimaatbedrijf
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Verslag Raad van Bestuur
NUHMA NV

Nutsbedrijvenhoudstermaatschappij
Trichterheideweg 8
3500 Hasselt
Ondernemingsnummer:
0472.325.068

Verslag van de Raad van Bestuur
van 14/3/12 over het boekjaar 2011
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij verslag uit over de activiteiten
van Nuhma tijdens het boekjaar 2011 en leggen
wij de jaarrekening van 2011 ter goedkeuring
voor.

Participaties en ondernemingsrisico
Het voorbije boekjaar vonden er binnen Nuhma
nv verschillende mutaties op de financiële vaste
activa plaats.
De twee belangrijkste transacties van het boekjaar betreffen enerzijds de inbreng in natura van
onze deelneming Aspiravi in Aspiravi Holding en
anderzijds de verkoop van de deelneming
C-Power Holdco aan Z-Kracht.
In 2011 werd onze deelneming van 45% in
Aspiravi ingebracht in Aspiravi Holding. Aspiravi
Holding werd opgericht in 2011 en ook Nuhma
heeft in deze vennootschap een deelneming
van 45%.
De deelneming in C-Power Holdco van 38,5%
alsook de vorderingen op deze vennootschap
werden verkocht aan Z-Kracht om het aandeelhoudersschap te versterken. Nuhma heeft een
deelnemingspercentage in Z-kracht van 50,01%.
Met betrekking tot deze transactie zijn een aantal
formele voorwaarden pas in 2012 vervuld.
Aangezien
• deze zich voor het opstellen van de jaarrekening in 2012 gematerialiseerd hebben en

• de partijen in 2011 geëngageerd waren qua
transactie en prijs,
werd deze transactie verwerkt in 2011.
Bij beide transacties werd een meerwaarde
gerealiseerd zoals weergegeven in de resultatenrekening.
Nuhma is onderworpen aan de algemene ondernemingsrisico’s dewelke eigen zijn aan een
investeringsmaatschappij. Additionele info rond
de participaties kan steeds op de website gevonden worden (www.nuhma.be)

Kerncijfers 2011
Het balanstotaal van de onderneming
bedraagt op 31/12/2011 € 317 miljoen,
vergeleken met € 190 miljoen vorig jaar.
De stijging van € 127 miljoen is voornamelijk veroorzaakt door de transacties rond
C-Power Holdco nv en Aspiravi nv.
Het resultaat van het boekjaar 2011 is een winst
van €128 miljoen, tenopzichte van 34 miljoen
vorig jaar.
Het resultaat bestaat voornamelijk uit de
meerwaarden op de realisatie van de aandelen C-Power Holdco nv en Aspiravi nv (totaal
€122.338.175,83), en van de ontvangen dividenden van Aspiravi Holding, Tvl, Publilum, Bionerga,
Vlaamse Energieholding (totaal €4.333.128,71).
De raad van bestuur stelt voor het resultaat van
het boekjaar als volgt te bestemmen:
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• toevoeging aan de wettelijke reserves:
€6.403.896,80
• toevoeging aan de onbeschikbare reserves:
€111.002.735,46

Belangrijke gebeurtenissen
na sluiting van de jaarrekening 2011
Behoudens de punten vermeld in onderhavig
verslag zijn er geen andere gebeurtenissen na
afsluiten van het boekjaar die onder deze rubriek
dienen te worden vermeld.

• uit te keren dividend:
€4.500.000
• over te dragen winst:
€6.171.303,75
De raad stelt aan de algemene vergadering voor
om de meerwaarde op de inbreng in natura van
Aspiravi en de meerwaarde bij de verkoop van
de aandelen van C-Power Holdco ten belope
van het deelnemingspercentage in Z-kracht toe
te wijzen aan de onbeschikbare reserves. Deze
transacties zijn juridisch gerealiseerd in 2011
en derhalve geboekt, maar economisch nog niet
volkomen. De inbreng van Aspiravi in Aspiravi
Holding heeft dan ook geen cashflow gegenereerd, en hetzelfde geldt voor de verkoop van CPower Holdco ten belope van het deelnemingspercentage in Z-Kracht. Door deze meerwaardes
die de vennootschap effectief heeft gerealiseerd
in resultaat te nemen, maar tegelijk het gedeelte
van dit resultaat dat in economisch opzicht niet
volledig werd gerealiseerd te reserveren, houdt
de vennootschap rekening met de economische
werkelijkheid en neemt zij het ter zake dwingende voorzichtigheidsbeginsel in acht.

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

Onderzoek en ontwikkeling
Nuhma voerde het voorbije jaar geen werkzaamheden uit op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling.

Gebruik van financiële instrumenten
De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt
van financiële instrumenten bedoeld in artikel
96,8° W.Venn.
Derhalve stellen wij voor:
a) de jaarrekening zoals voorgesteld goed te
keuren
b) kwijting te verlenen aan de bestuurders en
de commissaris.

Hoogachtend,
Jo Geebelen
Afgevaardigd bestuurder
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10 jaar Nuhma
2011 was een feestjaar voor Nuhma. Al een decennium lang speelt de vennootschap een voortrekkersrol in het streven naar duurzame energie. Een terugblik op 10 jaar baanbrekend werk.

2001

Elektriciteitswet verandert energielandschap
Na de liberalisering van de energiemarkt wordt het voormalige Interelectra
opgesplitst. Interelectra blijft verantwoordelijk voor de distributie. De klanten
worden overgedragen aan Luminus, waarin de gemeenten via Nuhma kunnen
participeren. Alle productievennootschappen werden ondergebracht in aparte
vennootschappen zoals Aspiravi.
Vanuit het besef dat de fossiele grondstoffen schaars worden, zet men van meet
af aan in op hernieuwbare energie. Bovendien schept de elektriciteitswet een
wettelijk kader dat elektriciteitsleveranciers verplicht om jaarlijks een minimumaandeel te leveren aan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. De
volgende jaren staan in het teken van het aanvragen van vergunningen. Zo plant
Nuhma de zaadjes voor de toekomst.

2002
2005

Oprichting Aspiravi
Op 30 april wordt Aspiravi opgericht. Dit is een initiatief van de gemeentes die
aandeelhouder zijn van de Vlaamse zuivere intercommunales Interelectra, IVEG,
PBE en WVEM. Nuhma participeert in Aspiravi voor 45%.

Opstart Windpark Lommel
Aspiravi start met de opstart van het windpark in Lommel. De energieproductie
staat gelijk aan het jaarlijks verbruik van 3750 gezinnen.
Fusie Luminus en SPE
Luminus en SPE fuseren. Het bedrijf dat uit de fusie ontstaat, is niet alleen
energieleverancier, maar ook producent. Proportioneel produceert het meer
groene energie dan eender welke andere grote Belgische energieproducent.

2007

Oprichting Bionerga
De Limburgse afvalverwerkingsmaatschappij Bionerga is een feit. De hoogtechnologische installaties garanderen een maximum aan energierecuperatie
met een minimum aan milieubelasting. Nuhma is de grootste aandeelhouder
met een participatie van 90%.

jaarverslag Nuhma 2011

2009

Oprichting Limburg Win(d)t
Limburg Win(d)t wordt opgericht. Deze nv onderzoekt waar Limburg ruimte heeft
voor nieuwe windmolenparken om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te verhogen. Nuhma participeert zowel rechtstreeks als via Aspiravi.
6 windmolens Thorntonbank operationeel
De eerste zes windmolens van het offshore windmolenpark van C-Power
worden operationeel. De molens staan op de Thorntonbank en hebben elk een
vermogen van 5,25 MW. De participatie van Nuhma bedraagt 21%.

2010

Oprichting biokrachtcentrale
A&S realiseert de opstart van de biokrachtcentrale. Deze centrale verwerkt
niet-recycleerbaar houtafval tot groene stroom en doet dat bovendien op een
milieuvriendelijke manier.
Oprichting van de coöperatieve Limburg wind
Limburg wind cvba wordt opgericht. Limburg wind zoekt kapitaal om te investeren in vennootschappen die actief zijn in hernieuwbare energie en wil de burgers
daarbij betrekken.

2011

Opbouw windmolenpark Halen-Diest
In juli start de opbouw van het windmolenpark in Halen-Diest. Vijf windmolens
staan op Limburgs grondgebied. Amper 4 maanden later is het grootste windmolenpark van Vlaanderen al operationeel.
Milieuvergunning biostoomcentrale Houthalen
Bionerga verkrijgt een milieuvergunning voor een nieuwe biostoomcentrale in
Houthalen. Dit scenario zal afgewogen worden tegen eenzelfde installatie op het
industrieterrein Ravenshout.
Eerste algemene vergadering Limburg wind
Op 27 mei organiseert Limburg wind haar eerste algemene vergadering.
Er wordt beslist om een netto-dividend van 4% uit te keren aan de coöperanten.
Laatste fase Thorntonbank
De laatste fase van het offshore windmolenpark op de Thorntonbank vangt
aan. Wanneer dit project afgerond is, zullen de 54 windmolens 325MW groene
stroom produceren.

Nuhma, het Limburgs Klimaatbedrijf
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Wat u zeker moet onthouden
van het jaar 2011
In 2011 vierde Nuhma niet alleen haar 10-jarig
bestaan. Het was ook het jaar waarin we voluit
kozen voor duurzaamheid in al zijn aspecten. Ook
voordien stond duurzaamheid al centraal in onze
missie, maar toch was het voorbije jaar bijzonder.
In 2011 beslisten we immers hoe we duurzaamheid de komende jaren zullen benaderen, zowel
wat onze activiteiten als onze aanpak betreft. Er
werden dus belangrijke knopen doorgehakt.

1. Nuhma is het Limburgs klimaatbedrijf
Eind november 2011 kreeg Nuhma haar nieuwe groene logo en de slagzin ‘Het Limburgs
klimaatbedrijf’. De stakeholders van Nuhma
zagen dit als een logische keuze. Nuhma
investeert immers al jaren in hernieuwbare
energie en levert op die manier een belangrijke
bijdrage aan de strijd tegen de opwarming van
de aarde.

2. Corporate Governance Charter
leidraad voor duurzaam bestuur
De raad van bestuur keurde in 2011 het
Corporate Governance Charter van Nuhma
goed. Dit charter is een bestendiging van de
principes van deugdelijk bestuur en fungeert
bovendien als een instrument dat de transparante werking van het bestuur moet
bevorderen. Het is opgesteld volgens de
herziene code Buysse. Concreet worden
hierin de structuren en beslissingsprocessen
weergegeven en wordt de gedragscode voor de
bestuurders van Nuhma beschreven.

3. Strategisch kernteam zet toekomstlijnen uit voor duurzame koers
In het najaar van 2011 kwam het strategisch
kernteam voor het eerst samen. Onder externe
begeleiding bogen vertegenwoordigers van de
Limburgse gemeenten, de leden van de raad
van bestuur en het directiecomité zich over de
toekomst van Nuhma. Ze analyseerden de omgevingsfactoren, brachten de stakeholders en
hun verwachtingen in kaart en zetten de lijnen
uit waarbinnen Nuhma als Strategy Focused
Organisation opereert. Dit alles gebeurde
volgens de methode van Norton & Kaplan,
auteurs van de Strategy Focused Organisation.

4. Gecertificeerd duurzaamheidsverslag als logisch resultaat
In 2011 besliste Nuhma om een gecertificeerd
duurzaamheidsverslag op te stellen. Nuhma
richt zich daarbij naar de bepalingen van het
Global Reporting Initiative (GRI). Een logisch
resultaat voor Nuhma gezien haar focus, maar
ook een middel om nog transparanter te communiceren naar de stakeholders.

jaarverslag Nuhma 2011
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Activiteiten
In 2011 kreeg Nuhma een nieuw logo en
een nieuwe slagzin. We kozen voor een groen
beukenblad en de slagzin ‘Het Limburgs klimaatbedrijf’. Daarmee bestendigen we de weg van de
duurzaamheid die we al een tijdje zijn ingeslagen.

energie, innovatie en activiteiten van gemeenteoverschrijdend belang. Het blijft onze ambitie
om ecologische duurzaamheid te verzoenen met
economische duurzaamheid. Onze investeringen
zullen een significante bijdrage leveren aan het
klimaatneutrale karakter van de provincie Limburg.

Ook in de toekomst zal Nuhma dus investeren in
projecten rond duurzaamheid met een focus op

De Missie van Nuhma
Als transparante publieke holding en als maatschappelijk verantwoorde onderneming
is het onze missie om:
•

Te investeren in projecten rond duurzaamheid met focus op energie, innovatie of activiteiten van
gemeenteoverschrijdend belang met een meerwaarde op maatschappelijk vlak en ten dienste
van heel Limburg.

•

Blijvend financiële meerwaarde te creëren voor onze aandeelhouders door de geïnvesteerde
middelen rendabel te investeren, te zorgen voor een constante stroom van dividenden en/of
creatie van meerwaarde op lange termijn, met beheerst risico.

Nuhma, het Limburgs Klimaatbedrijf
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Groene energie voor tweederde
van de Limburgse energiebehoefte
Dé grote uitdaging voor de toekomst is de
energiebehoefte en de energieproductie op
elkaar afstemmen zonder het ecologisch
evenwicht te verstoren en zonder kostbare
grondstoffen te verkwisten. Geen eenvoudige
opdracht, maar Nuhma beschouwt dit als een
haalbare kaart. De voorwaarde is dat we resoluut
kiezen voor innovatie en groene energie.
Nuhma zette ook in 2011 maximaal in op hernieuwbare energie. De installaties en projecten
waarin we investeren, zullen voldoende energie
leveren om te voorzien in twee derde van het
Limburgse residentiële elektriciteitsverbruik.
Daarmee draagt Nuhma bij aan de verwezenlijking van de Europese doelstelling om tegen
2020 een derde van onze elektriciteit te genereren uit hernieuwbare energie. En vooral:
we zetten samen met onze aandeelhouders een
significante stap in de richting van het klimaatneutrale Limburg dat we voor ogen hebben.

Schatting van de Limburgse
residentiële behoefte
aan elektriciteit:
Aantal Limburgse huishoudens: 330.0001
Gemiddeld elektriciteitsverbruik van een gezin:
3500 kWh2
Totaal benodigde energie Limburg: 1.155.000
Mwh

1 megawatt (MW) = 1000 kilowatt (kW)
1 gigawatt (GW) = 1 miljoen kilowatt (kW)

De groene energie van Nuhma ten opzichte van de Limburgse energiebehoefte

15,07% Northwind

9,22% Bionerga
0,06% Bionerga Solar

15,94% C-Power

17,59% Aspiravi

1.155.000 Mwh

744 928,07 Mwh
3,91% Limburg Win(d)t
0,40% Vleemo
5,13% A&S
2,89% Luminus

29,80% Otary

Benodigde hoeveelheid Mwh

De Limburgse energiebehoefte

Participaties

De groene energie van Nuhma

1. http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/bevolking_-_private_grootte_en_collectieve_huishoudens.jsp
2. http://www.vreg.be/info-over-het-gemiddelde-elektriciteits-en-aardgasverbruik
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Investeringen Nuhma in groene energie
Energieopbrengst
(in MW)

Theoretisch aantal
uren/jaar

In MwH/jr

In %

In MW groene
energie

In MwH/jr

47,70%

9,54

8000

76.320

90,00%

8,60

68.688

100,00%

0,48

1000

475

90,00%

0,43

427,50

38,00

100,00%

160,62

2031,13

326.240

40,17%

64,52

131.044,08

27,60

100,00%

54,30

2000

108.600

26,79%

14,55

29.069,17

15,00

100,00%

15,00

2000

30.000

10,04%

1,51

3.012,60

Luminus –
SPEPCO

177,40

100,00%

177,40

3984,22

706.800

3,04%

5,40

21.513,58

A&S

25,00

100,00%

25,00

8000

200.000

19,10%

4,77

38.197,36

C-Power

30,00

100,00%

325,20

3500

1.138.200

10,43%

33,92

118.715,67

In constructie

15,00

Vandaag

In MW

Participatie Nuhma

% van de totale
energieopbrengst

Groene energie

Vergund

Bedrijf

Bionerga

5,00

Bionerga Solar

0,48

Aspiravi (incl LW)

105,12

17,50

Limburg Win(d)t
(66,7% ASP)
Wind

17,50

9,20

Vleemo
(25% ASP)
Wind

295,20

Otary

534,00

100,00%

534,00

3500

1.869.000

11,88%

63,40

221.967,11

Northwind

216,00

100,00%

216,00

3500

756.000

14,85%

32,08

112.266,00

229,20

744.928,07

Totaal

375,50

321,90

830,60
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Voorbeeldrol in België inzake windenergie
In 2011 investeerde Nuhma via haar participaties
in voldoende hernieuwbare energie voor twee
derde van de Limburgse residentiële vraag
naar elektriciteit. Hiervan is 83% afkomstig uit
windenergie. Een bewuste keuze.

steeds verder achterop hinkt ten opzichte van
de andere West-Europese landen. Met 563 MW
bengelt ons land helemaal onderaan de lijst.
Nederland (2,2 GW), maar ook Portugal
(3,5 GW) scoren bijvoorbeeld opmerkelijk beter.

Snelst groeiende energiebron in Europa
Windenergie is de snelst groeiende energiebron
in Europa. Maar België hinkt achterop. Daarom
wil Nuhma een voorbeeldrol spelen in ons land
en investeren we resoluut in windenergie. Op
Europees niveau is windkracht goed voor maar
liefst 44 % van alle nieuwe elektriciteitscapaciteit
sinds 2007. Deze sterke toename is te verklaren
door de sterke groei van windmolenparken in
vooral Duitsland en Spanje.

Limburgse investeringen verkleinen de
achterstand
Met belangrijke participaties in onder andere
C-Power en Aspiravi levert Nuhma een belangrijke bijdrage aan de productie van windenergie
in België. Nuhma speelt dan ook een voortrekkersrol en levert vandaag al groene energie uit
windenergie voor meer dan 100.000 gezinnen.
Het grootste deel van deze energie komt van het
windmolenpark van C-Power op de Thorntonbank voor de Belgische kust.

België scoort echter bijzonder slecht wat windenergie betreft. Uit recente cijfers van de Global
Wind Energy Council (GWEC) blijkt dat België

De groene energie van Nuhma naar soort

Water 2,07%
Zon 0,06%
Biomassa 14,80%
Wind 83,07%

Totale hoeveelheid groene energie: 744.928 Mwh per jaar

Activiteiten
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54 WINDMOLENS OP ZEE
Vandaag bestaat het windmolenpark op de
Thorntonbank uit 6 turbines. In de toekomst
zullen dat er 54 zijn, een meer dan aanzienlijke toename. Wanneer de 54 turbines op de
Thorntonbank volledig operationeel zijn, zullen
zij maar liefst 325 megawatt groene stroom
opwekken. Dat is het jaarverbruik van 600 000
gezinnen. Via haar participaties draagt Nuhma
hier voor 10,4% aan bij. Het voorbije jaar werden de eerste 24 innovatieve jacketfunderingen
geplaatst alsook de kabelverbindingen tussen
deze windturbinefunderingen en de fundering
van het offshore transformatorstation. De keuze
voor de jacketfunderingen paste volledig in het
concept, omdat ze het mogelijk maken om op
een tijdsefficiënte wijze aangepaste ondersteuningsconstructies te bouwen voor windturbines
van het nieuwste type.
In 2012 zullen de windturbines, elk met met een
totaal gewicht van 695 ton op de funderingen
worden geplaatst. Daarnaast zullen nog eens
34 funderingen en turbines gebouwd worden.

In 2011 participeerde Nuhma onder meer in de
volgende projecten op het vlak van windenergie:
• Bouw Windpark Aspiravi Noorderkempen:
na de bouwvergunning werd eind 2011
de milieuvergunning toegekend voor 10
windmolens naast de E19. Deze windmolens
zullen 22,1 MW groene stroom produceren en
daarmee het grootste windpark van Antwerpen

vormen. In het voorjaar van 2012 wordt gestart
met de voorbereidingswerken. Men verwacht
dat de molens tegen het einde van het jaar in
gebruik kunnen genomen worden.
• Grootste windmolenpark van Vlaanderen:
sinds november 2011 is het volledige windpark naast de E314 operationeel. Dit park is
tot nu toe het grootste in Vlaanderen.

Nuhma, het Limburgs Klimaatbedrijf
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Grootste windmolenpark
van Vlaanderen operationeel
In 2011 werden er 10 nieuwe Enercon E82
windmolens geplaatst langs de E314. 5 daarvan
staan op Limburgs grondgebied, meer bepaald
in Halen. Samen met de 5 turbines in Diest en
Bekkevoort vormen de windmolens van Halen
het grootste windenergiepark van Vlaanderen. De
eerste onderdelen arriveerden in juli op de werf.
Nauwelijks vier maanden later produceerden alle
molens groene stroom.
Voor Limburg betekende dit een toename van
maar liefst een derde van het vermogen aan
windenergie. Het volledige park produceert 23
MW, voldoende om 14 000 gezinnen van stroom
te voorzien.
Ook burgers konden intekenen op deelbewijzen
en dus aandeelhouder worden van de windmolens. Dat konden ze doen via de coöperatieve
vennootschappen Aspiravi Samen en Limburg
wind.
De formule bleek een groot succes. Alleen al via
Limburg wind werd in 2011 ter waarde van ongeveer 3 miljoen euro ingetekend. Zo kon Limburg
wind een van haar belangrijkste doelstellingen realiseren: burgers de kans bieden om een bijdrage
te leveren aan de realisatie van een duurzame en
CO2-neutrale omgeving.

Activiteiten
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Biomassa valoriseren
op de meest duurzame manier
Nuhma investeert niet alleen in windenergie,
maar ook in Biomassa. De belangrijkste
participatie binnen dit segment is de participatie
in Bionerga. Het niet-vermijdbare afval uit onze
provincie wordt door Bionerga op de meest
ecologische, economische en veilige manier
verwerkt, met een minimum aan milieubelasting
en een maximum aan energierecuperatie.
De nieuwe biostoomcentrale die Bionerga in
Houthalen wil bouwen, kan groene stroom
produceren voor circa 55 000 gezinnen. Maar ze
doet veel meer dan groene energie opwekken.
Limburg kan alleen maar Klimaatneutraal worden
als het zijn afval lokaal verwerkt en de nieuwe
biostoomcentrale zal een hoofdrol spelen in
dat scenario. Als Limburg zijn afval buiten de
provincie of zelfs buiten België laat verwerken,
stijgt het aantal transportkilometers en neemt de CO2-uitstoot toe.
Keuze voor de meest duurzame locatie
In 2011 werd de milieuvergunning afgeleverd

Activiteiten

voor de nieuwe biostoomcentrale in Houthalen.
Bionerga besliste eind 2011 echter om dit scenario af te wegen tegen een zelfde installatie op
een andere locatie, namelijk het industrieterrein in
Ravenshout. De centrale kan daar deel uitmaken van het warmtenet Ravenshout, zodat haar
potentieel aan groene energie mogelijk beter
benut kan worden. Bedrijven als Borealis en Dow
zijn op het bedrijventerrein in kwestie gevestigd.
Als zij stoom afnemen van Bionerga, moeten ze
minder olie en gas verbranden en zouden ze per
jaar tot 40.000 ton CO2 minder uitstoten. Het
project Ravenshout klinkt dus duurzamer dan het
project Houthalen, maar niets is zeker zonder een
grondige afweging. Daarom zal Bionerga in 2012
een onderzoek laten uitvoeren, waarin ook de mogelijke nadelen van Ravenshout, zoals de minder
centrale ligging, onder de loep worden genomen.
Op basis van het resultaat wordt dan gekozen
voor het meest duurzame scenario.
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Limburgse samenleving betrekken
bij de klimaatdoelstelling
via coöperatieven
Nuhma wil via haar participaties bijdragen aan de
realisatie van de Limburgse klimaatdoelstelling.
We willen niet alleen de rechtstreekse aandeelhouders er bij betrekken, maar ook de burgers
en de Limburgse samenleving. Dat doen we door
te investeren in coöperatieven.

Nuhma is medeoprichter van 2 coöperatieven,
het Limburgs Klimaatfonds en Limburg Wind,
en heeft een participatie in de cvba Aspiravi
Samen. Binnen deze coöperatieven kunnen de
verschillende stakeholders (burgers, maar ook
andere investeringsmaatschappijen,…) elkaar
ontmoeten en samenwerken om de Limburgse
klimaatambitie te vertalen in concrete realisaties.

Coöperatieve Limburg Wind investeert
in 8 windmolens langs de E314
In 2011 realiseerde de coöperatieve Limburg Wind in 3 windmolens in Maaseik en 5 in Halen langs
de E314. Samen produceren ze 17,5 MW, meer dan de helft van het bestaande vermogen aan
windenergie in Limburg. In totaal tekenden zo’n 2.568 mensen in op deze projecten. Het verzameld
kapitaal bedroeg 5.625.625,00 euro (boekjaar 2010).

Activiteiten
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Duurzaamheid
Het jaar 2011 was een sleuteljaar voor Nuhma.
We lanceerden ons nieuw logo. Maar ook
inhoudelijk en intern werd er vernieuwd. Zo werd
binnen een strategisch kernteam de strategische
focus voor de toekomst bepaald. Nuhma zal in de
toekomst door het leven gaan als het Limburgs
klimaatbedrijf. Dat betekent dat we voluit blijven
investeren in duurzaamheid. Bovendien willen
Nuhma en haar stakeholders de duurzame lijn
nog meer doortrekken naar de interne werking
en de interne processen.

Hiervoor werden in 2011 belangrijke stappen
genomen. Op 14 december keurde de Raad
van Bestuur het Corporate Governance Charter
goed en er werd ook beslist om vanaf 2012 een
duurzaamheidsverslag uit te brengen. Nuhma zal
zich daarbij richten naar de bepalingen van het
Global Reporting Initiative (GRI). Ten slotte werd
de stakeholderdialoog versterkt door middel van
de samenkomsten van het strategisch kernteam.

Nuhma, het Limburgs Klimaatbedrijf
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Strategisch kernteam zet
toekomstlijnen uit voor duurzame koers
In oktober 2011 kwam het strategisch kernteam voor de eerste keer samen. Het kernteam
bestaat uit vertegenwoordigers van de
Limburgse gemeenten, de leden van de Raad
van Bestuur en de directie van Nuhma, en moet
bijdragen tot een duurzame dialoog met onze
stakeholders. De opdracht beperkt zich dus niet
tot louter informeren. Het is de bedoeling dat de
betrokkenen een volwaardige dialoog kunnen
aangaan, die uiteindelijk leidt tot gedragen
strategische keuzes.

Nuhma als Strategy Focused
Organisation
Onder de begeleiding van B&M consulting werd
in het najaar van 2011 binnen het strategisch
kernteam een eerste strategische oefening uitgevoerd. Doel van de oefening: de focus bepalen
voor de komende periode en de toekomst. Hierbij
werd de methodologie van Norton & Kaplan
(auteurs van de ‘Strategy Focused Organsation’)
toegepast. Startpunt van de vernieuwde strategie
was een analyse van de omgevingstrends, de
stakeholders van Nuhma en de verwachtingen
van deze stakeholders. Met andere woorden: de
lijnen waarbinnen Nuhma opereert als Strategy
Focused Organisation werden mee bepaald door
haar stakeholders.
Met behulp van het stakeholderanalyseproces
werden in deze oefening de strategische richtpunten vastgelegd voor de toekomst. Het proces
steunde op 3 pijlers. Ten eerste trachtten de deelnemers de bredere context te kaderen waarin
Nuhma als duurzaam klimaatbedrijf opereert. Niet
alleen de tendensen bij de interne en externe
stakeholders werden in kaart gebracht, maar ook
de sociaal-culturele, politieke en technologische
factoren.

Duurzaamheid

Ook de stakeholdergroepen en hun specifieke
verwachtingen en belangen werden geëvalueerd.
Globaal genomen werden er 5 kernstakeholders
gedefinieerd:
• de 44 gemeenten
• de burgers
• Nuhma’s huidige en potentiële
investeringspartners
• diverse overheidsorganisaties
• andere investeringsmaatschappijen
Aan het einde van het proces werd de balans
opgemaakt. Welke verwachtingen krijgen voorrang? Wat zijn de uitdagingen die Nuhma in de
toekomst het hoofd moet bieden?
De finale versie van de missie van Nuhma die
beschreven staat op pagina 11, werd goedgekeurd op basis van dit proces.
Het strategisch kernteam ging ook nog na hoe
de geformuleerde doelstellingen verwezenlijkt
kunnen worden. Deze oefening resulteerde in
een beleidsfocus voor de volgende jaren, die deel
zal uitmaken van het duurzaamheidsverslag.

jaarverslag Nuhma 2011

De 8 Centrale waarden van Nuhma
Tijdens de strategische oefening werden alle beslissingen voortdurend getoetst aan de acht waarden
die Nuhma kenmerken.
1. Transparant
2. Maatschappelijk verantwoord
3. Duurzaam
4. Integer
5. Ideologisch neutraal
6. Innovatief en passie voor technologie
7. Kenniszoekend, grondig en zorgvuldig
8. Betrokken

Nuhma, het Limburgs Klimaatbedrijf
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Corporate Governance Charter
leidraad voor duurzaam bestuur
Op 14 december 2011 keurde de raad van
bestuur het Corporate Governance Charter van
Nuhma goed. Dit charter bevestigt de principes
van deugdelijk bestuur die ook in het verleden
nageleefd werden, op papier. Bovendien vormt
het charter een bijkomende, stevige impuls voor
de transparante werking van het bestuur. Het
charter is opgesteld volgens de herziene code
Buysse die werd ontwikkeld door de commissie
“corporate governance voor niet-beursgenoteerde
ondernemingen”.

Slagkrachtige en transparante structuren
en beslissingsprocessen
De samenstelling en de bevoegdheden van de
algemene vergadering, de raad van bestuur en
het dagelijks bestuur staan beschreven in het
charter, alsook hun onderlinge relatie. Dit moet
ertoe leiden dat de transparantie en efficiëntie
van de bestuursorganen in de vennootschap
verankerd blijven.
• Nuhma is een naamloze vennootschap,
opgericht door de Limburgse gemeenten. Zij
hebben als aandeelhouder het maatschappelijk kapitaal in handen.
• De volledigheid aan aandeelhouders wordt
vertegenwoordigd in de algemene vergadering. Haar besluiten zijn bindend voor
alle aandeelhouders.

Duurzaamheid

• Daarnaast is er de raad van bestuur. De
raad bestaat uit maximum 8 bestuurders,
die door de algemene vergadering benoemd
worden. De raad van bestuur is bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van het doel van Nuhma, met uitzondering
van de bevoegdheden die door de wet zijn
voorbehouden aan de algemene vergadering.
Als hoogste bestuursorgaan bepaalt de raad
van bestuur de algemene strategie en de
voornaamste beleidslijnen. De afgevaardigd
bestuurder is verantwoordelijk voor de
implementatie van deze strategie en het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
• Het directiecomité dient als laatste orgaan
bijstand te verlenen aan de afgevaardigd
bestuurder, maar heeft een louter adviserende
rol.
• Het strategisch kernteam wordt aangeduid
door de aandeelhouders en aangevuld door
de leden van de Raad van Bestuur en de
directie. Het strategisch kernteam moet
bijdragen tot een duurzame en volwaardige
dialoog met de stakeholders. Deze dialoog
moet op zijn beurt leiden tot gedragen strategische keuzes.
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Samenstelling raad van bestuur
De huidige raad van bestuur is samengesteld uit 7 leden:
Paul Butenaerts, voorzitter*
Ludo Kelchtermans, ondervoorzitter
Jos Claessens*
Thierry de Grunne
Jean-Michel Legros
André Vautmans*
Jo Geebelen*, afgevaardigd bestuurder
*De bestuurders vertegenwoordigen hun respectievelijke vennootschap

Gedragscode voor bestuurders
In het Corporate Governance Charter is een
gedragscode voor de bestuurders opgenomen.
Het betreft een aantal bepalingen die te maken
hebben met:
• De beschikbaarheid van de bestuurders
• De onafhankelijkheid van de bestuurders
• Contacten met de media
• Belangenconflicten
• Behandelen van vertrouwelijke informatie
• Naleving regelgeving
• Declaraties

Institutionalisering van het
strategisch kernteam en
transparante communicatie
Het strategisch kernteam kwam in 2011 samen
in functie van de strategische oefening die we
eerder in dit hoofdstuk beschreven. Het kernteam bestaat zowel uit bestuurders als vertegen-

woordigers van onze aandeelhouders. Nuhma
wil deze dialoog met haar interne stakeholders
institutionaliseren. In het Corporate Governance
Charter werden de modaliteiten van het kernteam bepaald.
• Het strategisch kernteam wordt aangeduid
door de aandeelhouders en wordt aangevuld
door de leden van de Raad van Bestuur en
de directie.
• Het kernteam bestaat uit 25 leden.
• Het doel van dit orgaan is naast een medium
tot communicatie met de aandeelhouders
ook het ontwikkelen en onderhouden van de
strategie van de onderneming.
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Gecertificeerd duurzaamheidsverslag
als logisch resultaat
In 2011 besliste Nuhma om een gecertificeerd
duurzaamheidsverslag op te stellen. De beslissing is een logisch gevolg van het feit dat
‘duurzaamheid’ bij Nuhma al geruime tijd centraal
staat, zowel in haar missie als haar dagelijkse
werking. Nuhma ziet het duurzaamheidsverslag
niet alleen als een logische stap, maar ook als
een middel om nog transparanter te communiceren naar de belanghebbenden.

Volgens de GRI-richtlijnen moet het duurzaamheidsverslag ook rapporteren over zes prestatieindicatoren.
1. Milieu
2. Mensenrechten
3. Economische effecten
4. Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
5. Maatschappij
6. Productverantwoordelijkheid

Het duurzaamheidsverslag zal worden opgesteld
volgens de richtlijnen van het Global Reporting
Initiative (GRI), de referentiestandaard op het
vlak van duurzaamheidsverslaggeving. De GRIrichtlijnen bepalen dat er gerapporteerd dient
te worden over het ondernemingsprofiel en de
managementaanpak van MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen). Ze behelzen ook een
reeks prestatie-indicatoren waarover gerapporteerd moet worden.

Wat leest u in het duurzaamheidsverslag
Kerncijfers zoals de omvang van de participaties en de daaraan gepaarde productie van hernieuwbare energie, het aantal personeelsleden enz.
Een omschrijving van de (maatschappelijke) context waarbinnen de activiteiten van Nuhma plaatsvinden.
Wie de stakeholders zijn, wat hun verwachtingen zijn en de wijze waarop de stakeholderdialoog
wordt aangegaan.
De stappen die Nuhma in 2011 nam op het vlak van duurzaamheid.
Hoe Nuhma als investeringsmaatschappij bijdraagt aan een duurzame economie en haar bijdrage
in lijn brengt met haar ambities inzake milieu en klimaat.

Duurzaamheid
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Investeren in hernieuwbare
energie én energiebesparing
Als Limburgs Klimaatbedrijf participeert Nuhma in
tal van initiatieven die zorgen voor hernieuwbare
energie. Als bedrijf streven we er ook naar om
onze eigen klimaatimpact beperkt te houden. Zo
koos Nuhma bewust voor een groen datacenter.
Dit datacenter, dat gelegen is in Brugge, maakt
onder andere gebruik van innovatieve koeltech-

nieken. Het gebouw waar de servers staan, is zo
ontworpen dat zonnepanelen in de ideale positie
kunnen worden opgesteld. Medewerkers worden
aangemoedigd om zo veel mogelijk te carpoolen
en om overbodige verplaatsingen te vermijden.

Duurzame investeringsfilosofie
In 2011 werd er extra aandacht besteed aan
de manier waarop investeringsbeslissingen
genomen worden. We beslisten een procedure
op te stellen die getoetst werd aan het COSO
framework. Alle investeringsbeslissingen zijn nu
onderhevig aan deze procedure.
Conform de missie van Nuhma wordt er zowel
aan het financieel als aan het maatschappelijk
rendement aandacht besteed. Het financieel
rendement wordt zorgvuldig ingeschat op basis
van de kerncijfers in het financiële businessplan.
Het risico verbonden aan de investering moet

Duurzaamheid

altijd beperkt blijven. Daarnaast wordt bij iedere
beslissing ook het maatschappelijk rendement
nagegaan. “Maatschappelijk” is niet specifiek
gedefinieerd en kan dus verschillende vormen
aannemen. Het kan bijvoorbeeld inhouden dat
de investering bijdraagt aan de productie van
hernieuwbare energie, of dat de investering de
kennisopbouw bevordert rond elektriciteitsnetten
of verantwoorde manieren van energieopwekking.
De combinatie van financiële en maatschappelijke argumenten geeft uiteindelijk de doorslag:
investeren we, of doen we dat niet?
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Cijfers
Kapitaal
Vennoten

Alle Limburgse gemeenten zijn vennoot van Nuhma.
Het is namens hen dat Nuhma investeert in duurzame energie.

Volstort kapitaal

Percentage

1.742.644,43

1,25%

23

872.683,71

0,62%

Vennoten

Volstort kapitaal

Percentage

Kinrooi

1.640.441,90

1,17%

24

Kortessem

1.048.618,29

0,75%

1

Alken

2

As

3

Beringen

5.570.628,32

3,99%

25

Laakdal

1.533.428,11

1,10%

4

Bilzen

4.356.874,55

3,12%

26

Lanaken

4.244.743,25

3,04%

5

Bocholt

1.968.419,56

1,41%

27

Leopoldsburg

1.850.833,02

1,33%

6

Borgloon

1.707.498,12

1,22%

28

Lommel

5.374.425,03

3,85%

7

Bree

2.777.046,86

1,99%

29

Lummen

2.496.340,41

1,79%

8

Diepenbeek

2.742.402,74

1,96%

30

Maaseik

3.876.492,91

2,78%

9

Dilsen-Stokkem

3.245.113,75

2,32%

31

Maasmechelen

5.644.179,90

4,04%

10

Genk

12.496.088,56

8,95%

32

1.643.724,21

1,18%

11

Gingelom

830.116,92

0,59%

MeeuwenGruitrode

12

Halen

1.324.898,22

0,95%

33

Neerpelt

2.406.473,98

1,72%

13

Ham

1.312.827,32

0,94%

34

Nieuwerkerken

829.053,81

0,59%

14

Hamont-Achel

2.890.826,46

2,07%

35

Opglabbeek

1.675.420,60

1,20%

15

Hasselt

17.075.522,10

12,23%

36

Overpelt

3.457.634,92

2,48%

16

Hechtel-Eksel

1.473.457,59

1,05%

37

Peer

2.534.726,77

1,81%

17

Heers

710.859,81

0,51%

38

Riemst

2.237.461,51

1,60%

18

Herk-de-Stad

1.863.265,48

1,33%

39

Sint-Truiden

7.507.035,69

5,37%

19

Herstappe

16.503,88

0,01%

40

Tessenderlo

3.053.438,55

2,19%

20

Heusden-Zolder

4.385.241,15

3,14%

41

Tongeren

5.697.933,12

4,08%

21

Hoeselt

1.346.884,43

0,96%

42

Wellen

1.050.999,88

0,75%

HouthalenHelchteren

43

Zonhoven

2.941.305,43

2,11%

22

5.116.050,75

3,66%

44

Zutendaal

1.101.309,97

0,79%

139.671.876,00

100,00%

Totaal
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Participaties
Nuhma participeert in diverse projecten rond duurzaamheid met focus op energie,
innovatie of activiteiten van gemeenteoverschrijdend belang met een meerwaarde
op maatschappelijk vlak en ten dienste van heel Limburg.

10,24%
CPE

5,07%

25,89%
TVL NV

Wetenschapspark Limburg NV

90,00%
Bionerga NV

57,26%
Publilum NV

100,00%
Renovius NV

5,34%
SPE NV

100,00%
Aspiravi
Offshore

84,90%
Aspiravi NV

Cijfers

10,24%
3E

Aspiravi
Samen CVBA

33,33%
Biopower

25,00%
Vleemo

100,00%
Gislom NV

60,00%
Nu Aspiravi
Curaçao

66,67%
Limburg
Win(d)t NV

49,99%
A&S Energie
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38,50%
C-Power
Holdco NV

99,90%
REMALIM NV

100,00%
WEP NV

45,00%
Aspiravi
Holding

50,01%
Z-Kracht NV

Limburg Wind

18,25%
Startcentrale
CVBA

0,06%
C-Power NV

13,00%
VEH NV

1,06%
SPE-NV

33,33%
Northwind
(Eldepasco)

3,20%
Publi-T NV

5,55%
Publipart NV

14,20%
Publigas NV

45,37%
Elia NV

2,55%
Elia NV

89,97%
Fluxys NV

15,10%
Aspiravi NV

12,50%
Otary
6,00%
Rentel RS
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Balans
Activa
BALANS NA WINSTVERDELING
CODES

BOEKJAAR

Vaste Activa	

20/28

Materiële vaste activa

22/27		

163,73

24		

163,73

Meubilair en rollend materieel
Financiële vaste activa

216 096 773,91

VORIG BOEKJAAR

158 078 955,63

28

216 096 773,91

158 078 791,90

280/1

1 786 389,72

2 286 452,22

280

1 786 389,72

2 286 452,22

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 282/3

Verbonden ondernemingen
Deelnemingen

214 310 384,19

155 792 339,68

Deelnemingen

282

211 724 950,55

129 910 062,67

Vorderingen

283

2 585 433,64

25 882 277,01

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

101 319 268,11

31 819 304,98

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

80 572 254,74

213 911,85

40

252 659,62

187 208,65

41

80 319 595,12

26 703,20

50/53

2 999 999,94

10 218 008,70

CODES
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Overige beleggingen

BOEKJAAR

VORIG BOEKJAAR

51/53

2.999.999,94

10.218.008,70

Liquide middelen

54/58

17 651 444,66

21 338 205,48

Overlopende rekeningen

490/1

95 568,77

49 178,95

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

317 416 042,02

189 898 260,61

Cijfers
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Passiva
CODES

Eigen vermogen	
Kapitaal
Geplaatste kapitaal
Reserves

10/15

BOEKJAAR

311 683 949,26

VORIG BOEKJAAR

188 106 013,25

10

139 671 876,00

139 671 876,00

100

139 671 876,00

139 671 876,00

13

164 553 935,87

47 147 303,61
2 746 303,61

Wettelijke reserve

130

9 150 200,41

Onbeschikbare reserves

131

111 002 735,46

1311

111 002 735,46

133

44 401 000,00

44 401 000,00

14

7 458 137,39

1 286 833,64

Andere
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)

CODES

BOEKJAAR

VORIG BOEKJAAR

SCHULDEN

17/49

5 732 092,76

1 792 247,36

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

5 728 522,24

1 767 077,98

Handelsschulden

44

114 452,10

21 397,64

440/4

114 452,10

21 397,64

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45

1 114 070,14

245 680,34

Leveranciers
Belastingen

450/3

1 084 208,15

229 238,20

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

29 861,99

16 442,14

47/48

4 500 000,00

1 500 000,00

Overlopende rekeningen

492/3

3 570,52

25 169,38

totaal der passiva	

10/49

317 416 042,02

189 898 260,61

Overige schulden
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Resultatenrekening
CODES
Bedrijfsopbrengsten
Omzet

BOEKJAAR

VORIG BOEKJAAR

70/74

425 372,89

391 996,25

70

425 372,89

391 996,25

817 368,66

578 535,41

574 339,28

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

71

Geproduceerde vaste activa

72

Andere bedrijfsopbrengsten

74

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename) (+)/(-)

60/64
60
600/8
609

Diensten en diverse goederen

61

567 765,37

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

62

245 675,07

630

163,73

332,00

3 764,49

3 864,13

-391 995,77

-186 539,16

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

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering
en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4
Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)

635/7

Andere bedrijfskosten

640/8

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)
Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa

649
9901
75

129 402 322,89

34 873 239,15

750

126 620 301,03

34 281 107,40

751

2 730 308,79

534 837,04

752/9

51 713,07

57.294,71

65

38 598,10

4 026,30

Kosten van schulden

650

1 637,19

1 391,90

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

651
652/9

36 960,91

2 634,40

9902

128 971 729,02

34 682 673,69

Andere financiële opbrengsten
Financiële kosten

Andere financiële kosten
Winst (Verlies) uit de gewone
bedrijfsuitoefening voor belasting (+)/(-)

Cijfers
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CODES
Uitzonderlijke opbrengsten

760

Terugneming van waardeverminderingen op
financiële vaste activa

761

Terugneming van voorzieningen voor
uitzonderlijke risico’s en kosten

762

Andere uitzonderlijke opbrengsten
Uitzonderlijke kosten

VORIG BOEKJAAR

76

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen
op immateriële en materiële vaste activa

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa

BOEKJAAR

763
764/9
66

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660
Waardeverminderingen op financiële vaste activa

661

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
Toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)

662

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
Andere uitzonderlijke kosten

663
664/8

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-) 669
Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting (+)/(-)
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat (+)/(-)
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)

9903

128 971 729,02

34 682 673,69

67/77

893 793,01

240 226,22

670/3

893 793,01

240 226,22

128 077 936,01

34 442 447,47

128 077 936,01

34 442 447,47

780
680

77
9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

9905
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Resultaatverwerking

CODES
Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-)
Onttrekking aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de reserves
Toevoeging aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

BOEKJAAR

VORIG BOEKJAAR

9906

129 364 769,65

34 508 956,01

(9905)

128 077 936,01

34 442 447,47

14P

1 286 833,64

66 508,54

117 406 632,26

31 722 122,37

791/2
791
792
691/2
691

aan de wettelijke reserves

6920

6 403 896,80

1 722 122,37

aan de overige reserves

6921

111 002 735,46

30 000 000,00

(14)

7 458 137,39

1 286 833,64

694/6

4 500 000,00

1 500 000,00

Vergoeding van het kapitaal

694

4 500 000,00

1 500 000,00

Bestuurders of zaakvoerders

695

Andere rechthebbenden

696

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)
Tussenkomst van de vennoten in het verlies
Uit te keren winst

Cijfers

794
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Verslag van de commissaris
Verslag van de commissaris aan de algemene
vergadering der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap NUHMA over de jaarrekening over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire
bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader
van ons mandaat van commissaris. Dit verslag
omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals
de vereiste bijkomende vermeldingen.

Verklaring zonder voorbehoud over de
jaarrekening
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31
december 2011, opgesteld overeenkomstig het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, met een balanstotaal van
€ 317.416.042,02 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar
van € 128.077.936,01.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur
voor het opstellen en de getrouwe weergave
van de jaarrekening
Het opstellen van de jaarrekening valt onder
de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur. Deze verantwoordelijkheid omvat: het
opzetten, implementeren en in stand houden
van een interne controle met betrekking tot
het opstellen en de getrouwe weergave van de
jaarrekening die geen afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of het maken
van fouten bevat; het kiezen en toepassen van
geschikte waarderingsregels; en het maken

van boekhoudkundige schattingen die onder de
gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de commissaris
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel
over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen
op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen en volgens de in België geldende
controlenormen, zoals uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt
georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.
Overeenkomstig deze controlenormen hebben
wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter
verkrijging van controle-informatie over de
in de jaarrekening opgenomen bedragen en
toelichtingen. De keuze van deze controlewerkzaamheden hangt af van onze beoordeling
alsook van onze inschatting van het risico dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of het maken van
fouten.
Bij het maken van onze risico-inschatting
houden wij rekening met de bestaande interne
controle van de vennootschap met betrekking
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tot het opstellen en de getrouwe weergave
van de jaarrekening teneinde in de gegeven
omstandigheden de gepaste werkzaamheden
te bepalen, maar niet om een oordeel te geven
over de effectiviteit van de interne controle
van de vennootschap. Wij hebben tevens
de gegrondheid van de waarderingsregels,
de redelijkheid van de betekenisvolle
boekhoudkundige schattingen gemaakt door
de vennootschap, alsook de voorstelling van de
jaarrekening, als geheel beoordeeld. Ten slotte
hebben wij van de raad van bestuur en van de
verantwoordelijken van de vennootschap de
voor onze controlewerkzaamheden vereiste
ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn
van mening dat de door ons verkregen controleinformatie een redelijke basis vormt voor het
uitbrengen van ons oordeel.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 een getrouw beeld
van het vermogen, de financiële toestand en de
resultaten van de vennootschap, overeenkomstig
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag,
alsook het naleven door de vennootschap van
het Wetboek van vennootschappen en van de
statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid
van de raad van bestuur.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te
nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte
van onze verklaring over de jaarrekening te
wijzigen:
• Het jaarverslag behandelt de door de wet
vereiste inlichtingen en stemt overeen met
de jaarrekening. 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 aanmerkelijke invloed van bepaalde
feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij
kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte
gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij
beschikken in het kader van ons mandaat.
• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding
gevoerd overeenkomstig de in België van
toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de
statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking
van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met
de wettelijke en statutaire bepalingen.

Hasselt, 10 mei 2012
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door

Stefan OLIVIER
Vennoot
Ref: 12SO0089
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Nuhma werkt namens de Limburgse gemeenten aan
duurzaamheid, energie en innovatie via gerichte participaties.
Leidraad is de maatschappelijke meerwaarde voor de
gemeenschap in het algemeen en Limburg in het bijzonder. Daarnaast ontvangen de 44 Limburgse gemeenten
die lid zijn ieder jaar een dividend. Zij vormen eveneens
de algemene vergadering van Nuhma. Een raad van bestuur staat in voor het beheer van de participatieportefeuille.
Door haar investeringen en participaties in andere ondernemingen wil Nuhma mee de doelstelling helpen realiseren om Limburg CO2-neutraal te maken tegen 2020.

Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, www.nuhma.be

