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

 
 

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 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 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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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  
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Michiel Geers
Gavermolenstraat 57, 9111 Belsele, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
18/09/2020 - 27/04/2022

Anita Dewispelaere
Kerkstraat 127, 1851 Humbeek, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
25/04/2018 - 18/09/2020

Peter van den Brock
Ludwig-Wilhelm-Strasse 20, D-76530 Baden-Baden, Duitsland

Bestuurder
24/04/2019 - 30/04/2025

Eric Delecluyse
Mariakerksesteenweg 257, 9031 Drongen, België

Bestuurder
26/04/2017 - 26/04/2023

Michiel Geers
Gavermolenstraat 57, 9111 Belsele, België

Bestuurder
27/04/2016 - 27/04/2022

Willy Bosmans
Wijngaardberg 4, 2170 Merksem (Antwerpen), België

Bestuurder
29/04/2015 - 28/04/2021

Frank De Leenheer
Ravestraat 52, 9240 Zele, België

Bestuurder
27/04/2016 - 27/04/2022

Guy Pourveur
Rue d'Arlon 2, L-8399 Windhof, Luxemburg

Bestuurder
27/04/2016 - 27/04/2022

Leen Van den Neste
Borsbekestraat 100, 9551 Ressegem, België

Bestuurder
25/04/2018 - 24/04/2024

Frans Samyn
Nelemeersstraat 7A, 9830 Sint-Martens-Latem, België

Bestuurder
24/04/2019 - 30/04/2025

Pieter Verhelst
Oude Wichelsesteenweg 27, 9340 Lede, België

Bestuurder
29/04/2020 - 29/04/2026

Luc Versele
Bd S. Dupuislaan 251, 1070 Anderlecht, België

Bestuurder
27/04/2016 - 27/04/2022

Anne Van Autreve
Frans van der Steenstraat 89, 1750 Lennik, België

Bestuurder
27/04/2016 - 27/04/2022

Vic Van de Moortel
Brouwerijhof 5 bus 7, 1785 Merchtem, België

Bestuurder
29/04/2020 - 29/04/2026

Justin Daerden
Wespelaarsebaan 32, 3190 Boortmeerbeek, België

Bestuurder
19/09/2017 - 28/04/2021

Deloitte Bedrijfsrevisoren
Nr.: BE 0429.053.863
Luchthaven Brussel Nationaal 1 bus J, 1930 Zaventem, België
Lidmaatschapsnr.: B-00025-1986

Commissaris
29/04/2020 - 26/04/2023

Vertegenwoordigd door:
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG) 
 
 
 

Maurice Vrolix
(Commissaris)
Luchthaven Brussel Nationaal 1 bus J, 1930 Zaventem, België
Lidmaatschapsnr.: A01817
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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 vennootschap ,  

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 15.391.321,12 12.859.305,32

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 15.391.321,12 12.859.305,32

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 71.263.857,89 83.466.453,67

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 24.375.756,00 40.907.529,75

Handelsvorderingen .............................................................. 290 24.375.756,00 40.907.529,75

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

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

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

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 33.806.242,61 32.381.719,37

Handelsvorderingen .............................................................. 40 31.392.491,26 26.576.831,16

Overige vorderingen .............................................................. 41 2.413.751,35 5.804.888,21

Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 2.000.277,79 .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 10.492.829,46 10.131.069,23

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 588.752,03 46.135,32

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 86.655.179,01 96.325.758,99
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First - VKT-kap2021 - 5 / 21



Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 53.225.559,35 55.814.194,11

Inbreng ...................................................................................... 10/11 47.896.413,26 48.935.019,06

Kapitaal .................................................................................. 10 47.896.413,26 48.935.019,06

Geplaatst kapitaal ............................................................. 100 47.896.413,26 48.935.019,06

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

Buiten kapitaal ....................................................................... 11 ............................. .............................

Uitgiftepremies .................................................................. 1100/10 ............................. .............................

Andere .............................................................................. 1100/19 ............................. .............................

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

Reserves ................................................................................... 13 1.480.768,65 1.480.768,65

Onbeschikbare reserves ........................................................ 130/1 1.480.768,65 1.480.768,65

Wettelijke reserve ............................................................. 130 724.095,10 724.095,10

Statutair onbeschikbare reserves ..................................... 1311 ............................. .............................

Inkoop eigen aandelen ..................................................... 1312 ............................. .............................

Financiële steunverlening ................................................. 1313 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 1319 756.673,55 756.673,55

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

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

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 3.848.377,44 5.398.406,40

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

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 134.412,05 160.145,10

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 134.412,05 160.145,10

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

Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................

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

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

Overige risico's en kosten ...................................................... 164/5 134.412,05 160.145,10

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
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 33.295.207,61 40.351.419,78

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.3 17 14.500.000,00 28.185.000,00

Financiële schulden ............................................................... 170/4 14.500.000,00 28.185.000,00
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ........................................................................... 172/3 11.000.000,00 24.685.000,00

Overige leningen ............................................................... 174/0 3.500.000,00 3.500.000,00

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 176 ............................. .............................

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

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.3 42/48 16.708.139,24 11.726.584,67

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 13.685.000,00 5.000.000,00

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

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

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

Handelsschulden ................................................................... 44 611.487,62 207.857,36

Leveranciers ..................................................................... 440/4 611.487,62 207.857,36

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 139.740,79 4.150,33

Belastingen ....................................................................... 450/3 139.740,79 4.150,33

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

Overige schulden ................................................................... 47/48 2.271.910,83 6.514.576,98

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 2.087.068,37 439.835,11

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 86.655.179,01 96.325.758,99
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge ..................................................................(+)/(-) 9900 -1.583.233,26 -2.010.972,36

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 2.867.089,27 778.299,11
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/8 -25.733,05 23.502,87

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 12.361,54 52.225,72

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

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

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 -4.436.951,02 -2.865.000,06

Financiële opbrengsten ........................................................... 6.4 75/76B 4.102.104,63 5.394.531,09

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 3.980.932,83 5.394.531,09

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

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 76B 121.171,80 .............................

Financiële kosten ..................................................................... 6.4 65/66B 841.797,59 1.528.860,15

Recurrente financiële kosten ................................................. 65 691.445,63 886.775,84

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 66B 150.351,96 642.084,31

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 -1.176.643,98 1.000.670,88

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

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

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 373.384,98 275.751,98

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 -1.550.028,96 724.918,90

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

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

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 -1.550.028,96 724.918,90

* Facultatieve vermelding.
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 3.848.377,44 6.378.073,75

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) -1.550.028,96 724.918,90

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........................(+)/(-) 14P 5.398.406,40 5.653.154,85

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

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 ............................. 36.245,95

aan de inbreng ................................................................................................ 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 ............................. 36.245,95

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

Over te dragen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) (14) 3.848.377,44 5.398.406,40

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

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 ............................. 943.421,40

Vergoeding van de inbreng ............................................................................. 694 ............................. 943.421,40

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

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

Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8395P xxxxxxxxxxxxxxx 13.501.389,63

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8365 2.720.238,00

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8375 37.870,24

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8385 ........................

Andere mutaties ....................................................................................(+)/(-) 8386 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8395 16.183.757,39

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8455P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8415 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8425 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8435 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8445 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8455 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8525P xxxxxxxxxxxxxxx 642.084,31

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8475 150.351,96

Teruggenomen ............................................................................................... 8485 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8495 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8505 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8515 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8525 792.436,27

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8555P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8545 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8555 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (28) 15.391.321,12

Nr. VKT-kap 6.1.3BE 0448.125.845
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 13.685.000,00

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 14.500.000,00

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 ........................

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 891 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 901 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de vennootschap

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................... 892 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 902 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de vennootschap ............................................................................................................ 9062 ........................
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ................ 9087 ............................. .............................

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF

UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten ............................................................................ 76 121.171,80 .............................

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................................... (76A) ............................. .............................

Niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................................... (76B) 121.171,80 .............................

Niet-recurrente kosten ...................................................................................... 66 150.351,96 642.084,31

Niet-recurrente bedrijfskosten ......................................................................... (66A) ............................. .............................

Niet-recurrente financiële kosten .................................................................... (66B) 150.351,96 642.084,31

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten .................................................................................... 6502 ............................. .............................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

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

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

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

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

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91611 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 91621 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber
krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .......................................................................... 91631 ........................

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt ......... 91711 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor
de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .................................... 91721 ........................

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91811 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91821 ........................

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa ................................................................................................... 91911 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91921 ........................

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed ........................................................................................... 92011 ........................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ................................................................................................. 92021 ........................
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Codes Boekjaar

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

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91612 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 91622 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber
krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .......................................................................... 91632 ........................

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt ......... 91712 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor
de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .................................... 91722 ........................

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91812 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91822 ........................

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa ................................................................................................... 91912 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91922 ........................

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed ........................................................................................... 92012 ........................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ................................................................................................. 92022 ........................

Boekjaar

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

VERPLICHTINGEN

1) Financiële contracten
Om het risico op wisselkoersverschillen te beperken werden er door Incofin cvso een aantal financiële
contracten afgesloten:
- 63.804.662,67 MXN
- 820.001.480,00 INR
- 24.028.700,00 HNL
- 347.714.811,05 KZT
- 11.154.000.000,00 PYG
- 11.812.980.000,00 COP
- 19.698.168,65 CNH
- 40.675.785,78 USD

............................................................................................................................................................................ 62.572.865,66

2) Garantie
Bij de gedeeltelijke verkoop van Banco Fie werd er in de verkoopovereenkomst een garantie opgenomen
waarbij Incofin cvso zich garant stelt voor EUR 731.150 voor mogelijke clais vanwege de
belastingadministratie en dit voor een periode van 5 jaar startend op 30 september 2016 .............................. 731.150,00

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

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

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
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Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP 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 EN ZAKELIJK DOEL 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

1) Niet opgenomen kredietlijnen
Buiten de reeds opgenomen leningen, beschikt Incofin cvso over een totaalbedrag van 1.250.000 euro aan
niet opgenomen kredietlijnen bij diverse financiële instellingen. ....................................................................... 1.250.000,00

2) Niet opgenomen emergency kredietlijn
Naast bovenvermelde niet-opgenomen kredietlijnen, beschikt Incofin cvso bijkomend over een emergency
kredietlijn van 4.000.000 euro. .......................................................................................................................... 4.000.000,00

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

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

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (MET INBEGRIP VAN DEZE DIE NIET

KUNNEN WORDEN BECIJFERD)

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

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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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 VENNOOTSCHAP

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)

1) Vergoeding bedrijfsrevisorEr zijn geen andere diensten geleverd door commissarissen of personen met
wie zij verbonden zijn aanIncofin cvso .............................................................................................................. 15.565,91

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

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

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

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
Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale
marktvoorwaarden te inventariseren kon geen enkele informatie opgenomen worden in VKT-kap 6.6 ........... 0,00

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

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

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

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie
Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale
marktvoorwaarden te inventariseren kon geen enkele informatie opgenomen worden in VKT-kap 6.6 ........... 0,00

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

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

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

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

Aard van de transactie
Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale
marktvoorwaarden te inventariseren kon geen enkele informatie opgenomen worden in VKT-kap 6.6 ........... 0,00

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels

Onverminderd de hierna vermelde specifieke waarderingsregels, gelden de waarderingsregels zoals

deze bepaald worden overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald boek II, titel I, hoofdstuk II met

betrekking tot de waarderingsregels. Tenzij anders vermeld, verwijzen de artikelnummers naar de

desbetreffende artikelen van voornoemd Koninklijk Besluit van 30 januari 2001.

Waardering van activa

Onverminderd de hierna vermelde specifieke waarderingsregels wordt elk actiefbestanddeel

afzonderlijk gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder

aftrek van de afschrijvingen en waardeverminderingen op het betrokken actiefbestanddeel (art. 35,

eerste lid).

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa worden geboekt aan aanschaffingswaarde, exclusief bijkomende kosten. Ze

worden afgeschreven over de economische levensduur aan de activa, met name 5 jaar voor software.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa worden geboekt aan aanschaffingswaarde, exclusief bijkomende kosten. Ze

worden afgeschreven over de economische levensduur van de activa, met name:

Bureautica       5 jaar

Computer        3 jaar

Meubilair        10 jaar

DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, exclusief de bijkomende

kosten (art.41, §2). Er wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval van duurzame minderwaarde

of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de

vennootschap waarin de deelnemingen of de aandelen worden aangehouden (art. 66, §2 – K.B.

30.01.2001). De deelnemingen en aandelen die onder de financiële vaste activa voorkomen worden niet

geherwaardeerd (art. 57, §1).  Eens tot waardevermindering werd overgegaan, zal voor de

desbetreffende deelneming opnieuw tot waardevermeerdering worden overgegaan tot maximaal het niveau

van de originele aanschaffingsprijs indien de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van

de vennootschap (te beoordelen door de Raad van Bestuur) dit verantwoordt.

VASTRENTENDE EFFECTEN

Vastrentende effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Het verschil tussen de

aanschaffingswaarde en de terugbetalingwaarde wordt op lineaire basis prorata temporis in resultaat

opgenomen.

VORDERINGEN

Onverminderd de bepalingen van de artikels 67, §2, 68 en 73, worden vorderingen geboekt tegen hun

nominale waarde (art. 67, §1) op datum van afsluiting van het boekjaar.

VORDERINGEN OP MEER EN OP MINDER DAN ÉÉN JAAR

Onverminderd de bepalingen van de artikels 67, §2, en 73 worden vorderingen geboekt tegen hun

nominale waarde (art. 67, §1).

Conform artikel 68 worden waardeverminderingen aangelegd, zo er voor het geheel of een gedeelte van

de vordering onzekerheid bestaat over de betaling er van op de vervaldag.

Om rekening te houden met het bijzonder krediet- en valutarisico dat ontstaat omwille van de

kredietverstrekking aan risicolanden met een onstabiel economisch en politiek klimaat wordt

jaarlijks een globale provisie aangelegd van 1,31% van de, op basis van de per land gepubliceerde

ECA risico scores gewogen, uitstaande investeringsportefeuille in de vorm van vorderingen. Deze

globale waardeverminderingen worden aangelegd conform artikel 3:25 vermits het hier gaat om

vorderingen met dezelfde technische en juridische kwaliteiten.
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Het niveau van deze provisies kan aangepast worden op basis van historische verliesgegevens.

Indien specifieke risico’s op de uitstaande vorderingen worden geïdentificeerd, is sinds 2020 de

mogelijkheid gecreëerd om hiervoor een specifieke provisie voor op te zetten.

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Worden opgenomen aan hun aanschaffingswaarde of de realisatiewaarde op datum van de jaarafsluiting

indien deze lager is (art. 74).

Waardering van passiva

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

Voorzieningen worden aangelegd teneinde naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te

dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag echter niet

vaststaat (art. 50 – K.B. 30.01.2001).

SCHULDEN OP MEER EN OP MINDER DAN ÉÉN JAAR

Onverminderd de overige bepalingen van artikels 77, 67, §2, en 73 worden schulden geboekt tegen hun

nominale waarde (art. 67, §1).

OMREKENING VAN VREEMDE VALUTA (ART. 34)

Financiële schulden en vorderingen worden op balansdatum omgerekend tegen de slotkoers op de

contantmarkt op balansdatum,  de laatst beschikbare koers vóór balansdatum of de individuele

indekkingkoers bij indekking. Het omrekeningsverschil wordt in het resultaat opgenomen.

FINANCIELE RESULTATEN

De positieve en negatieve koersverschillen worden op een netto basis gepresenteerd in de

jaarrekening vermits ze met elkaar gerelateerd zijn. De ontvangen en voorziene interesten op

leningen worden gepresenteerd aan indekkingskoers indien een cross currency swap is afgesloten

(indekking kapitaal -en interestenstroom).
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Nr.   VKT-kap 7.1 
 
 

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK  
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN  

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 
 
 

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN 
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN 
 
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de activa), 
alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 50/53 van 
de activa) ten belope van ten minste 10% van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van die vennootschap. 
 

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en, zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 

Aard 
rechtstreeks dochters 

Jaarrekening 
per 

Munt-
code 

Eigen vermogen Nettoresultaat 

Aantal % % (+) of (-) 
(in eenheden) 
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Proempresa
Naamloze vennootschap
Jr Carlos Arrieta 1066
PE - 1066 Lima
Peru 31/12/2019 PEN 84.461.305,00 12.114.459,00

Gewone
aandelen 111.667 1,79 0,0

Akiba Commercial Bank
Naamloze vennootschap
3rd Floor, amanu Place, Ohio street
PO BOX 669
TZ - 669 Dar es Salaam
Tanzania 31/12/2019 TZS 21.390.916.000,00-2.888.636.000,00

Gewone
aandelen 617.850 5,62 0,0

Impulse Microfinance Investment
Fund
BE 0870.792.160
Naamloze vennootschap
Sneeuwbeslaan 20
2610 Wilrijk (Antwerpen)
België 31/12/2019 EUR 1.772.248,00 68.299,00

Gewone
aandelen 800 7,03 0,0

Banco FIE SA
Naamloze vennootschap
calle Generale Gonzales 1272
BO - 15032 Casilla - La Paz
Bolivië 31/12/2019 BOB 1.184.885.266,00 165.824.567,00

Gewone
aandelen 335.512 5,78 0,0

MFX Solutions,LLC
Naamloze vennootschap
20th Street 1724
US-20009 NW District of Columbia
Verenigde Staten 30/06/2020 USD 20.031.487,00 1.718.219,00

Gewone
aandelen 500.000 3,3 0,0
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DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN (VERVOLG) 
 

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en, zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 

Aard 
rechtstreeks dochters 

Jaarrekening 
per 

Munt-
code 

Eigen vermogen Nettoresultaat 

Aantal % % (+) of (-) 
(in eenheden) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

ACEP Burkina Faso
Naamloze vennootschap
Immeuble CBC, 2ème étage, porte
207

Burkina Faso 31/12/2019 XOF 3.061.648.621,00 813.565.813,00

Gewone
aandelen 23.000 20,0 0,0

Incofin Investment Management
BE 0815.870.958
Commanditaire vennootschap op
aandelen
Sneeuwbeslaan 20
2610 Wilrijk (Antwerpen)
België 31/12/2019 EUR 3.350.644,29 637.242,50

Gewone
aandelen 100 15,0 0,0

Association pour la Coopération
avec la Micro Entreprise (ACME)
Naamloze vennootschap
Bois de Patate

Haïti 31/12/2019 HTG 485.181.897,00 -20.891.172,48

Gewone
aandelen 59.265 18,23 0,0

Fairtrade Acces Fund S.A.,
Sicav-FIS
Naamloze vennootschap
Rue Aldringen 11
LU-1118 Luxembourg
Luxemburg 31/12/2019 USD 46.202.983,08 985.312,84

Gewone
aandelen 7.500 2,68 0,0

FPM SA
Avenue Kauka, Gombe 17

Congo (Dem. Rep.) 31/12/2019 USD 24.096.403,00 552.029,00

Gewone
aandelen 1.000 0,43 0,0

Juhudi Kilimo
2nd Floor, The priory, Kilimani

Kenia 31/12/2019 KES 604.648.000,00 39.918.000,00

Gewone
aandelen 899 32,1 0,0

Sempli
Calle 11 AN 31 A - 89 Officina
502A

Colombia 31/12/2019 COP 36.846.175.000,00-1.454.770.000,00
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DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN (VERVOLG) 
 

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en, zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 

Aard 
rechtstreeks dochters 

Jaarrekening 
per 

Munt-
code 

Eigen vermogen Nettoresultaat 

Aantal % % (+) of (-) 
(in eenheden) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

Gewone
aandelen 225.841 5,45 0,0

Lovcen Banka
Bulevar Dzordza Vasingtona 56/I

Montenegro 31/12/2019 EUR 19.200.000,00 1.880.000,00

Gewone
Aandelen 3.636 10,42 0,0
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