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Nr. BE 0737.875.634 MIC-inb 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 vennootschap

OVERMEIRE Wouter Pieter

Tulpenstraat 39
9100 Sint-Niklaas
BELGIË

Begin van het mandaat: 18-11-2019 Bestuurder

DENYS Adriaan Paul Edda

Durmen 104
9240 Zele
BELGIË

Begin van het mandaat: 18-11-2019 Bestuurder

VERSTRAETEN Johan René

Lange Nieuwstraat 57
9130 Kieldrecht (Beveren)
BELGIË

Begin van het mandaat: 18-11-2019 Bestuurder

LENAERTS Ludovicus Anna

Wareslagestraat 93
9250 Waasmunster
BELGIË

Begin van het mandaat: 18-11-2019 Bestuurder
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Nr. BE 0737.875.634 MIC-inb 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 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)

COOPFABRIK VOF
BE 0718.605.593
Grotesteenweg 110
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIË

50272470
A
, 
B

Direct of indirect vertegenwoordigd door

DREESEN Anna Maria
ITAA Accountant
Grotesteenweg 110
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIË

10469027

__________________________________
* Facultatieve vermelding.
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Nr. BE 0737.875.634 MIC-inb 3.1

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 6.074
Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291

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 6.074
Overlopende rekeningen 490/1

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 6.074
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Nr. BE 0737.875.634 MIC-inb 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 4.800
Inbreng 10/11 6.250

Beschikbaar 110 6.250
Onbeschikbaar 111

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13

Onbeschikbare reserves 130/1

Statutair onbeschikbare reserves 1311

Inkoop eigen aandelen 1312

Financiële steunverlening 1313

Overige 1319

Belastingvrije reserves 132

Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -1.450
Kapitaalsubsidies 15

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellings- en onderhoudswerken 162

Milieuverplichtingen 163

Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 1.273
Schulden op meer dan één jaar 17

Financiële schulden 170/4

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3

Overige leningen 174/0

Handelsschulden 175

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 1.273
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42 1.273
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44

Leveranciers 440/4

Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45

Belastingen 450/3

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9

Overige schulden 47/48

Overlopende rekeningen 492/3

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 6.074
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Nr. BE 0737.875.634 MIC-inb 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 -1.296

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

Omzet 70

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

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

Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -1.296
Financiële opbrengsten 75/76B

Recurrente financiële opbrengsten 75

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 65/66B 154
Recurrente financiële kosten 65 154
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 -1.450
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

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

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -1.450
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -1.450
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Nr. BE 0737.875.634 MIC-inb 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 -1.450
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -1.450
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2

aan de inbreng 691

aan de wettelijke reserve 6920

aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -1.450
Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7

Vergoeding van de inbreng 694

Bestuurders of zaakvoerders 695

Werknemers 696

Andere rechthebbenden 697
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Nr. BE 0737.875.634 MIC-inb 6.5

WAARDERINGSREGELS

Onderstaande waarderingsregels werden geformuleerd en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op de bestuursvergadering van 20 april 2020 
1)  ALGEMENE WAARDERINGSREGELS
-  De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met WVV Boek 3.art 3:1§1 en KB/WVV van 30/04/2019  
- In het algemeen werden voor de opstelling van de jaarrekening volgende uitgangspunten vastgesteld:
•  de vennootschap waardeert haar activa en passiva vanuit een going-concern principe;
• de grondslagen die aan de basis liggen van de jaarrekening worden bestendig toegepast;
• kosten en opbrengsten betreffende het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft worden geboekt ongeacht het tijdstip van betaling van
 die kosten of de ontvangst van de opbrengsten;
• de jaarrekening wordt met inachtneming van de nodige voorzichtigheid opgesteld;
• in de jaarrekening werd getracht alle gegevens te verwerken die van doorslaggevende betekenis zijn voor een oordeelvorming over het
 vermogen, de financiële positie en het resultaat. 
• de afschrijvingen, waardeverminderingen en eventueel de voorzieningen voor risico's en kosten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid,
 oprechtheid en goede trouw. 
2)  BIJZONDERE WAARDERINGSREGELS
VASTE ACTIVA
# immateriële en materiële vaste activa: 
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde min de van toepassing zijnde afschrijvingen/
waardeverminderingen. De afschrijvingen vatten aan in het jaar van aanschaf en worden in jaarlijkse schijven afgeschreven. Volgende algemene
 afschrijvingspercentages worden toegepast binnen de vennootschap:
-    Software: 33% lineair
-    Onroerende goederen: 5% lineair
-    Rollend materiaal, meubilair, kantoormateriaal: 20%
- Installaties:  5 %

Het klein materieel dat bestendig wordt hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is wordt opgenomen in het resultaat.
Voor de buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit bijdragende immateriële en materiële vaste activa wordt overgegaan tot
 een uitzonderlijke afschrijving. Er worden geen immateriële noch materiële activa geherwaardeerd.
# financiële vaste activa:
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
VLOTTENDE ACTIVA
# Voorraden:
De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. 
# Vorderingen op ten hoogste 1 jaar / meer dan 1 jaar:
De vorderingen op ten hoogste en/of meer dan 1 jaar worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Op de vorderingen worden waarde-
verminderingen toegepast, naar de mening van de Raad van Bestuur, zo er voor het geheel of voor een gedeelte onzekerheid bestaat over de
 betaling op de vervaldag of wanneer de realisatiewaarde van de vorderingen op balansdatum lager is dan de boekwaarde. 
# Geldbeleggingen in liquide middelen:
Tegoeden bij financiële instellingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
 
# Overlopende rekeningen:
# Over te dragen kosten: pro-ratering aan aanschaffingswaarde van kosten gemaakt tijdens het boekjaar maar ten laste van het volgende
 boekjaar.
# Verkregen opbrengsten: pro-ratering van opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar maar pas in het volgende boekjaar worden geïnd.

PASSIVA
# Algemeen: 
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente.
# Voorzieningen voor risico's en kosten:
Worden aangelegd voor duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het
 bedrag niet vaststaat.  
# Schulden op ten hoogste 1 jaar / meer dan 1 jaar:
Waardering aan nominale waarde.
# Overlopende rekeningen:
# Toe te rekenen kosten: pro ratering van kosten ten laste van het huidig boekjaar maar te 
     betalen in volgend boekjaar.
# Over te dragen opbrengsten: in het boekjaar gerealiseerde opbrengsten toe te wijzen aan 
     het volgend boekjaar.

8/8


