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NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  VKT 1 
 
 
 

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

 
 

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging) 
 
 
NAAM:  ......................................................................................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................................................................... 

Rechtsvorm:  ................................................................................................................................................................................................ 

Adres:  ....................................................................................................................................................... Nr.: ................... Bus:  ............... 

Postnummer:  ...........................  Gemeente:  ............................................................................................................................................. 

Land:  ...........................................................  

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van  .................................................................................................................. 

Internetadres1: . ...........................................................................................................................................................................  
 

Ondernemingsnummer  

 

DATUM  / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 

 

 

JAARREKENING   

goedgekeurd door de algemene vergadering van  / / 

 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / / tot  / / 

 

Vorig boekjaar van  / / tot  / / 

 
De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. 
 
 

 

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

omdat ze niet dienstig zijn:  .......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

                                                      
1  Facultatieve vermelding. 
2  Schrappen wat niet van toepassing is. 
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DE SITUATIE VAN DE ONDERNEMING

Betreft deze jaarrekening een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019? ja

Vennootschappen die hun jaarrekeningen dienen op te stellen en neer te leggen volgens de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gebruiken eveneens onderhavig model. Voor die jaarrekeningen geldt:

- 'Wetboek van vennootschappen' moet worden gelezen als 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen'.
- In de onderstaande secties verwijzen de artikelen uit het Wetboek van vennootschappen naar de volgende artikelen uit het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Sectie Wetboek van Vennootschappen Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

VKT 8 art. 631, §2 en. 632, §2 art. 7:225

VKT 13 art. 100, §1, 6°/3 art. 3:12, §1, 9°

VKT 14
art. 259, §1 en §3, art. 523 §1 en §3, art.524/ter
et art. 915,§1 en §3

art. 5:77, §1, art. 6:65, §1, art. 7:96, §1 en art.
7:103, §1

VKT 15 art. 261, 1e en 3e lid art. 5:77, §1

VKT 16 art. 646, §2, 4e lid art. 7:231, 3e lid

VKT 17 art. 938 en art. 1001 art. 15:29 en art. 16:27

VKT 18 art. 100, §1, 6°/1 art. 3:12, §1, 7°

- De rubriek 11 ‘Uitgiftepremies’ moet gelezen worden als ‘Inbreng (- Buiten kapitaal)’.
- De rubriek 6503 ‘Geactiveerde interesten’ moet gelezen worden als 6502 ‘Geactiveerde interesten’ ten gevolge van de nieuwe
minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel.

Is de vennootschap een kapitaalloze vennootschap ? nee
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Nr.   VKT 2.1 

 
 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN 

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 
 
 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN 
 

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

onderneming 
 
 
 

BE 0715.938.489

Pieter Marinus
Bellevuestraat 56, 1000 Brussel, België

Bestuurder
18/12/2018 - 17/12/2022

Bart Vander Elst
Kerkenbos 23, 2812 Muizen (Mechelen), België

Bestuurder
18/12/2018 - 17/12/2022

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV
Nr.: BE 0446.334.711
De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België
Lidmaatschapsnr.: 220116

Commissaris
29/05/2019 - 06/05/2022

Vertegenwoordigd door:

Francis Boelens
Keuzemeers 14, 9031 Drongen, België
Lidmaatschapsnr.: A02177
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Nr.   VKT 2.2 

 
 

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 

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

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 

beroepen. 

 

De jaarrekening werd / werd niet∗∗∗∗ geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de 

commissaris is. 

 

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

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

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming∗∗,  

B. Het opstellen van de jaarrekening∗∗, 

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of  

D. Het corrigeren van de jaarrekening. 

 

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

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

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

 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats 
Lidmaatschaps-

nummer 

Aard van de 
opdracht 

(A, B, C en/of D) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

                                                      
∗  Schrappen wat niet van toepassing is. 
∗∗ Facultatieve vermelding. 
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN ............................................................... 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 ............................. .............................

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.1.1 21 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 6.1.2 22/27 ............................. .............................

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 ............................. .............................

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 ............................. .............................

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 ............................. .............................

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 ............................. .............................

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 ............................. .............................

Financiële vaste activa ............................................................ 6.1.3 28 ............................. .............................

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 15.175.671,17 .............................

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 15.000.000,00 .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 15.000.000,00 .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 ............................. .............................

Voorraden .............................................................................. 30/36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 ............................. .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 40 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 41 ............................. .............................

Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 ............................. .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 100.671,17 .............................

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 75.000,00 .............................

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 15.175.671,17 .............................

Nr. VKT 3.1BE 0715.938.489
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 15.100.000,00 .............................

Kapitaal ..................................................................................... 10 ............................. .............................

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 ............................. .............................

Niet-opgevraagd kapitaal 4 .................................................... 101 ............................. .............................

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 15.100.000,00 .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Reserves ................................................................................... 13 ............................. .............................

Wettelijke reserve .................................................................. 130 ............................. .............................

Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 ............................. .............................

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 ............................. .............................

Andere .............................................................................. 1311 ............................. .............................

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 ............................. .............................

Beschikbare reserves ............................................................ 133 ............................. .............................

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

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 5 .............................................................................. 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 ............................. .............................

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 ............................. .............................

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................

Fiscale lasten ......................................................................... 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 164/5 ............................. .............................

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

__________________________
4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen

Nr. VKT 3.2BE 0715.938.489
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 75.671,17 .............................

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.3 17 ............................. .............................

Financiële schulden ............................................................... 170/4 ............................. .............................
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ........................................................................... 172/3 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 174/0 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.3 42/48 67.333,92 .............................

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

Financiële schulden ............................................................... 43 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 10.425,25 .............................

Leveranciers ..................................................................... 440/4 10.425,25 .............................

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 1.649,14 .............................

Belastingen ....................................................................... 450/3 1.649,14 .............................

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 47/48 55.259,53 .............................

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 8.337,25 .............................

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 15.175.671,17 .............................

Nr. VKT 3.2BE 0715.938.489
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge ..................................................................(+)/(-) 9900 -42.875,38 .............................

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................. 76A ............................. .............................

Omzet* .............................................................................. 70 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen* ............................................................. 60/61 ............................. .............................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 6.4 62 ............................. .............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 ............................. .............................
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/8 ............................. .............................

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 709,46 .............................

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 66A ............................. .............................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 -43.584,84 .............................

Financiële opbrengsten ........................................................... 6.4 75/76B 75.000,00 .............................

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 75.000,00 .............................

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies ........................... 753 ............................. .............................

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 6.4 65/66B 235,21 .............................

Recurrente financiële kosten ................................................. 65 235,21 .............................

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 66B ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 31.179,95 .............................

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 1.649,14 .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 29.530,81 .............................

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 29.530,81 .............................

* Facultatieve vermelding.

Nr. VKT 4BE 0715.938.489
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 29.530,81 .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) 29.530,81 .............................

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

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................................. 791/2 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................................... 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 ............................. .............................

aan de overige reserves ................................................................................. 6921 ............................. .............................

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

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................................. 794 ............................. .............................

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 29.530,81 .............................

Vergoeding van het kapitaal ........................................................................... 694 29.530,81 .............................

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................................... 695 ............................. .............................

Werknemers ................................................................................................... 696 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................

Nr. VKT 5BE 0715.938.489
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN

ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ................................................. 9149 ........................

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ..................................................... 9150 ........................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ........................................................................................... 9161 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................. 9171 ........................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ..................................................................... 9181 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ............................................... 9191 ........................

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa .................................. 9201 ........................

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ........................................................................................... 9162 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................. 9172 ........................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ..................................................................... 9182 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa ............................................... 9192 ........................

Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa .................................. 9202 ........................

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE

VERPLICHTINGEN

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

Nr. VKT 6.5BE 0715.938.489
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REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk .................... 9220 ........................

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor
zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van
de financiële positie van de vennootschap

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet
kunnen worden becijferd)

Nihil .................................................................................................................................................................... 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Nr. VKT 6.5BE 0715.938.489
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS,
ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ............................................................................................ 9294 ........................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .................................................. 9295 ........................

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE

ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen ......................................................................................... 9500 ........................

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

Codes Boekjaar

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ............................................................................................ 9501 ........................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel .................................................. 9502 ........................

Boekjaar

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

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Boekjaar

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie
Nihil .................................................................................................................................................................... 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Nr. VKT 6.6BE 0715.938.489
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING OF

GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)*:

1. Parkwind NV
BE 0844.796.259
Sint-Maartenstraat 5, 3000 Leuven, België

Consoliderende moederonderneming - Grootste
geheel

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is*:

* Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt voor het kleinste geheel van ondernemingen

waarvan de vennootschap als dochter deel uitmaakt en waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.

Nr. VKT 6.7BE 0715.938.489

First - VKT2019b - 13 / 16



WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS

1. WAARDERINGEN

MATERIELE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen :

- hun aanschaffingsprijs.

FINANCIELE VASTE ACTIVA EN VORDERINGEN

Deelnemingen, aandelen en vastrentende effecten

Deze activa worden gewaardeerd tegen :

a) Deelnemingen en aandelen :

- de aanschaffingswaarde

b) Vastrentende effecten :

- de aanschaffingswaarde

Vorderingen (op meer dan één jaar - op ten hoogste één jaar)

De vorderingen uitgedrukt in euro worden geboekt tegen hun nominale waarde op de datum van

afsluiting van het boekjaar

De vorderingen uitgedrukt in vreemde munten worden omgezet in Euro aan volgende wisselkoers(en) :

- koers op balansdatum

- contractueel voorziene koers.

Aandelen en financiële vast activa worden op FIFO basis verkocht.

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Geldbeleggingen

1. De aandelen worden gewaardeerd :

- tegen hun aanschaffingswaarde;

- tegen de bedongen inbrengwaarde;

- tegen hun vereffeningswaarde (vennootschappen in vereffening).

2. De vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

3. De deposito's op termijn worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

De deposito's in vreemde valuta worden omgezet in Euro, aan de koers op balansdatum.

De liquide middelen worden geboekt voor hun aanschaffingswaarde. De middelen in vreemde valuta

worden omgezet in Euro aan de koers op balansdatum.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

De in vreemde valuta uitgedrukte schulden worden omgezet in Euro aan :

- de koers op balansdatum

- de contractueel bepaalde koers

2. AFSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van de jaarlijkse afschrijvingen wordt volgend schema vooropgesteld.
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IMMATERIELE VASTE ACTIVA

- Know how 16,67% L

- Software 20,00% L

MATERIELE VASTE ACTIVA

AARD

- Installatie 20,00% L

- Meubilair 20,00% L

- Bureelmateriaal 33,33% L

- Overige materiêle vaste activa :

- Inrichting gehuurd gebouw 10,00% - 20% L

3. WAARDEVERMINDERINGEN

MATERIELE VASTE ACTIVA

Bij materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet beperkt is, wordt slechts overgegaan tot

waardevermindering in geval van duurzameminderwaarde of ontwaarding.

FINANCIELE VASTE ACTIVA EN VORDERINGEN

Deelnemingen, aandelen en vastrentende effecten

- Waardeverminderingen worden toegepast in geval van een duurzame minderwaarde of ontwaarding,

verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de betrokken vennootschap.

- Op vorderingen en vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen, worden

waardeverminderingen toegepast zo er, voor een gedeelte of het geheel van de vordering, onzekerheid

bestaat over de betaling op de vervaldag.

Vorderingen op meer dan één jaar - ten hoogste één jaar

- Deze vorderingen geven aanleiding tot waardeverminderingen indien er, voor een gedeelte of het

geheel van de vordering, onzekerheid bestaat over hun betaling op de vervaldag.

- Op deze vorderingen worden waardeverminderingen toegepast wanneer hun realisatiewaarde lager ligt

dan hun nominale waarde of hun boekwaarde.

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Geldbeleggingen

- Een waardevermindering wordt geboekt ingeval de realisatiewaarde op de datum van de

jaarafsluiting lager zou zijn dan de

aanschaffingswaarde.

- Aanvullende waardeverminderingen worden toegepast om rekening te houden met :

- de evolutie van hun realisatiewaarde;

- de evolutie van hun marktwaarde;

- de risico's die inherent zijn aan de aard van de betrokken producten of aan de activiteit van de

onderneming.

Liquide middelen

- Op de liquide middelen (de betrokken posten aanduiden) worden waardeverminderingen geboekt indien

hun realisatiewaarde op balansdatum lager is dan hun aanschaffingswaarde.

- Aanvullende waardeverminderingen worden geboekt om rekening te houden hetzij met :

- de evolutie van hun realisatiewaarde;

- de evolutie van hun marktwaarde;

- de risico's die inherent zijn aan de aard van de betrokken producten of aan de activiteit van de

onderneming.

4. TERUGNEMING VAN WAARDEVERMINDERINGEN

De geboekte waardeverminderingen mogen niet gehandhaafd worden in de mate waarin ze op het einde

van het boekjaar hoger zijn dan vereist volgens een actuele beoordeling van de minderwaarden waar

voor ze werden gevormd.
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5. HERWAARDERINGEN

MATERIELE EN FINANCIELE VASTE ACTIVA (uitsluitend deelnemingen en aandelen)

Deze vaste activa mogen geherwaardeerd worden indien hun waarde, bepaald in functie van hun nut

voor de onderneming, op

vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde.

6. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

- Deze voorzieningen worden, indien nodig, gevormd om waarschijnlijke of zekere verliezen of kosten

te dekken, waarvan het bedrag echter niet vaststaat.

- Er worden voorzieningen gevormd om de risico's en kosten te dekken die verbonden zijn aan de

toekomstige ontmanteling van de installaties conform de specifieke reglementeringen ter zake.

- De voorzieningen voor risico's en kosten mogen niet gehandhaafd worden in de mate waarin ze op

het einde van het boekjaar hoger zijn dan vereist volgens een actuele beoordeling van de risico's

en kosten waarvoor ze werden gevormd.

7. WIJZIGING VAN DE WAARDERINGSREGELS

De waarderingsregels worden aangepast indien in uitzonderingsgevallen blijkt dat hun toepassing

niet zou leiden tot de naleving van de bepalingen van artikel 3 van het K.B. van 8.10.1976.

N.B.: Dergelijke afwijkingen worden vermeld en verantwoord in de toelichting. De geraamde invloed

van deze afwijkingen op het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming

wordt in de toelichting vermeld (art. 16 - K.B. 8.10.1976).

In overeenstemming met artikel 3:6 WVV bevestigt de Raad van Bestuur de continuïteit van de

onderneming niettegenstaande het overgedragen verlies in de balans dat de resultante is van de

opstart van de vennootschap. Het kapitaal van de onderneming, het eigen vermogen op 31 december

2019 en de vooruitzichten verantwoorden voldoende de beslissing tot voortzetting van de

activiteiten vermits er geen indicaties zijn dat de onderneming niet aan haar

betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. De toepassing van de bestaande waarderingsregels in de

veronderstelling van de continuïteit blijft bijgevolg verantwoord.
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