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Nr. BE 0552.744.008 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

BIOFORUM VLAANDEREN VZW

BE 0474.259.229
Regine Beerplein 1/E305
2018 Antwerpen
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-04-2019 Einde van het mandaat: 22-04-2023 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VERCAUTEREN Godelieve Caroline

Bierbeekstraat 132
3360 Bierbeek
BELGIË

DE LANDGENOTEN PRIVATE STICHTING

BE 0567.777.028
Regine Beerplein 1/E305
2018 Antwerpen
BELGIË

Begin van het mandaat: 22-04-2017 Einde van het mandaat: 22-04-2023 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

GOVAERTS Dirk

Kolonie 28
2323 Wortel
BELGIË

HEFBOOM CVBA

BE 0428.036.254
Vooruitgangstraat 333
1030 Schaarbeek
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-04-2019 Einde van het mandaat: 22-04-2023 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

CALLENS Piet

De Noterstraat 3
2800 Mechelen
BELGIË

AGTEN Davy

Grote Nieuwedijkstraat 371
2800 Mechelen
BELGIË
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Nr. BE 0552.744.008 MIC-inb 2.1

Begin van het mandaat: 27-04-2019 Einde van het mandaat: 22-04-2023 Bestuurder

BORGHS Jan

Lipseinde 43
2330 Merksplas
BELGIË

Begin van het mandaat: 22-04-2017 Einde van het mandaat: 24-04-2021 Bestuurder

LAENENS Leen

Eikendreef 19
2390 Malle
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-04-2019 Einde van het mandaat: 22-04-2023 Bestuurder

LAUWERS Ludwig

Mellesteenweg 106
9230 Wetteren
BELGIË

Begin van het mandaat: 22-04-2017 Einde van het mandaat: 24-04-2021 Bestuurder

ROBEYNS Patrick

Wijnegembaan 41
2900 Schoten
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-04-2019 Einde van het mandaat: 22-04-2023 Bestuurder

TROONBEECKX Tom

Broekstraat 159
3001 Heverlee
BELGIË

Begin van het mandaat: 27-04-2019 Einde van het mandaat: 22-04-2023 Voorzitter van de Raad van Bestuur
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Nr. BE 0552.744.008 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
accountant
Grotesteenweg 110
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIË

10469027

__________________________________
* Facultatieve vermelding.
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Nr. BE 0552.744.008 MIC-inb 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28 959.088 963.363
Immateriële vaste activa 6.1.1 21 6.165 12.330
Materiële vaste activa 6.1.2 22/27 952.923 951.032

Terreinen en gebouwen 22 951.032 951.032
Installaties, machines en uitrusting 23 1.890
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 29/58 349.165 297.684
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 71.498 21.113
Handelsvorderingen 40 58.499 1.113
Overige vorderingen 41 12.999 20.000

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 277.667 276.571
Overlopende rekeningen 490/1

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 1.308.253 1.261.047
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Nr. BE 0552.744.008 MIC-inb 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN 10/15 1.270.887 1.162.731
Inbreng 10/11 1.257.000 1.143.000

Beschikbaar 110 1.237.000 1.123.000
Onbeschikbaar 111 20.000 20.000

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 19.812 19.812
Onbeschikbare reserves 130/1 2.000 2.000

Statutair onbeschikbare reserves 1311 2.000 2.000
Inkoop eigen aandelen 1312

Financiële steunverlening 1313

Overige 1319

Belastingvrije reserves 132

Beschikbare reserves 133 17.812 17.812
Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -5.924 -80
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 37.365 98.316
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 23.817 22.423
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 8.549 6.271
Leveranciers 440/4 8.549 6.271
Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 14.768 15.652

Belastingen 450/3 1.486 1.645
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 13.282 14.007

Overige schulden 47/48 500 500
Overlopende rekeningen 492/3 13.549 75.893

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 1.308.253 1.261.047
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Nr. BE 0552.744.008 MIC-inb 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 91.294 99.088

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A

Omzet 70

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

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 62 88.178 90.338
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 6.813 6.297
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 2.038 1.978
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -5.734 475
Financiële opbrengsten 75/76B 3 16

Recurrente financiële opbrengsten 75 3 16
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753

Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 65/66B 112 124
Recurrente financiële kosten 65 112 124
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 -5.844 368
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 448
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -5.844 -80
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -5.844 -80
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Nr. BE 0552.744.008 MIC-inb 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 -5.924 -80
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 -5.844 -80
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P -80

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 -5.924 -80
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 0552.744.008 MIC-inb 6.1.1

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059P XXXXXXXXXX 18.627
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8029

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8039

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8049

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8059 18.627
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8129P XXXXXXXXXX 6.297
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8079 6.165
Teruggenomen 8089

Verworven van derden 8099

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8109

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8119

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8129 12.462

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 21 6.165
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Nr. BE 0552.744.008 MIC-inb 6.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199P XXXXXXXXXX 951.032
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8169 2.538
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8179

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8189

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8199 953.570
Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8219

Verworven van derden 8229

Afgeboekt 8239

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8249

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8259

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329P XXXXXXXXXX
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8279 648
Teruggenomen 8289

Verworven van derden 8299

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8309

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8319

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8329 648

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22/27 952.923
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Nr. BE 0552.744.008 MIC-inb 6.5

WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel.
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het WVV Boek 3 art 3:1§1 en KB/WVV van 30/04/2019.
Bij de vaststelling en toepassing van deze waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat de vennootschap haar bedrijf zal voortzetten (ondanks
 het overgdragen verlies).
De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.
Wetende dat de vennootschap rekening moet houden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan tijdens het
 boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs indien deze risico's, verliezen of ontwaardingen
 slechts gekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan van de vennootschap wordt opgesteld.
In de gevallen waarin, bij gebreke aan objectieve beoordelingscriteria, de waardering van de voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en
 de ontwaardingen onvermijdelijk aleatoir is, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting.
Er moet rekening worden gehouden met de kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op voorgaande boekjaren, ongeacht de
 dag waarop deze kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve indien de effectieve inning van deze opbrengsten onzeker is. Ten laste
van het boekjaar moeten inzonderheid worden geboekt : het geraamde bedrag van de belastingen op het resultaat van het boekjaar of op het
 resultaat van vorige boekjaren, alsmede de bezoldigingen, uitkeringen en andere sociale voordelen die in de loop van een volgend boekjaar
 zullen worden betaald voor diensten die tijdens het boekjaar of tijdens vorige boekjaren zijn verricht. Wanneer de opbrengsten of de kosten
 in belangrijke mate worden beïnvloed door opbrengsten of kosten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend, wordt daarvan melding
 gemaakt in de toelichting.
A. Aanschaffingswaarde
Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de
 desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.
Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan :
- de aanschaffingsprijs (de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals niet terugbetaalbare belastingen, registratierechten, aktekosten en
 vervoerkosten specifiek en in het algemeen alle mogelijke kosten die werden geleden naar aanleiding van de verwerving van de betrokken
 activa)
- de vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten der grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten)
- de inbrengwaarde (onder inbrengwaarde moet worden verstaan de waarde van de goederen bij de inbreng of de bestemming. De inbrengwaarde mag
 niet hoger zijn dan de prijs die op het ogenblik van de inbreng of de bestemming voor de aankoop van de betrokken goederen op de markt zou
 moeten worden betaald)
In de aanschaffingswaarde van immateriële en materiële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor hun financiering
 worden opgenomen.
De aanschaffingsprijs van een door ruil verkregen actiefbestanddeel is de marktwaarde van het (de) in ruil hiervoor overgedragen
 actiefbestanddeel (-delen); is deze waarde moeilijk vast te stellen, dan is de aanschaffingsprijs de marktwaarde van het door ruil verkregen
 actiefbestanddeel. Deze waarden worden geschat op de datum van de ruil.
De aanschaffingswaarde van deelnemingen of aandelen ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen
 uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette
 vorderingen.
Als evenwel die conventionele waarde lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, dan
 stemt de aanschaffingswaarde overeen met de hogere marktwaarde.
De bijkomende kosten met betrekking tot het aanschaffen van financiële vaste activa en van geldbeleggingen mogen ten laste worden genomen van
 de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan.
B. Afschrijvingen en waardeverminderingen
Onder "afschrijvingen" verstaat men de bedragen ten laste van de resultatenrekening genomen, met betrekking tot oprichtingskosten en tot
 immateriële en materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, ten einde hetzij het bedrag van deze oprichtingskosten en van de
eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, hetzij
 deze kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop zij worden aangegaan.
Onder "waardeverminderingen" verstaat men correcties op de aanschaffingswaarde van de actiefbestanddelen, andere dan die vermeld in het vorige
 lid, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het boekjaar.
De afschrijvingsmethode gekozen is de lineaire methode, tenzij de economische maatstaven degressieve noodzaakt.  Als de afschrijving nodig is,
 worden de activas en de rente in de toelichting van de jaarrekening toegevoegd.
C. Voorzieningen
De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de balansdatum
 waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.
D. Herwaarderingsmeerwaarden
De vennootschappen mogen de materiële vaste activa, de deelnemingen en aandelen die onder de financiële vaste activa voorkomen of bepaalde
 soorten hiervoor genoemde vaste activa herwaarderen, wanneer de waarde van deze activa, bepaald in functie van hun nut voor de vennootschap,
 op
vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde. Wanneer de betrokken activa noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het
 bedrijf van de vennootschap of van een onderdeel daarvan mogen zij slechts worden geherwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte
meerwaarde wordt verantwoord door de rentabiliteit van de vennootschap of van het betrokken bedrijfsonderdeel.
De geherwaardeerde waarde die voor deze vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening
 waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.
II. Bijzondere regels.
A. De oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden slechts op het actief geboekt voor zover ze niet ten laste worden genomen gedurende het boekjaar waarin ze werden
 besteed.
Voor de oprichtingskosten worden passende afschrijvingen geboekt, per jaarlijkse tranches van ten minste twintig percent van de werkelijk
 uitgegeven bedragen.
B. Immateriële vaste activa
Andere dan van derden verworven immateriële vaste activa worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt voor zover die niet
 hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstig rendement voor de vennootschap van deze vaste activa.
Voor immateriële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot afschrijvingen volgens een opgesteld plan ( in toelichting
 van de jaarrekening).
Er mag, overeenkomstig de fiscale bepalingen ter zake, een versneld afschrijvingsplan voor worden toegepast. Wanneer de toepassing van
 een plan voor versnelde afschrijving met zich brengt dat aanzienlijk vlugger wordt afgeschreven dan economisch verantwoord, wordt in de
 toelichting
melding gemaakt van het verschil tussen het gecumuleerd bedrag van de geboekte afschrijvingen en dat van de economisch verantwoorde
 afschrijvingen. Tevens wordt de invloed aangegeven van de tijdens het boekjaar of tijdens vorige boekjaren geboekte versnelde afschrijvingen
 op
het bedrag van de afschrijvingen in de resultatenrekening van het boekjaar.
Wordt in uitzonderlijke gevallen de afschrijving van kosten voor onderzoek en ontwikkeling of van goodwill over meer dan vijf jaar gespreid
 dan moet dit worden verantwoord in de toelichting.
Voor immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt wordt slechts tot waardeverminderingen overgegaan in geval van duurzame
 minderwaarde of ontwaarding.
C. Materiële vaste activa
De meer- of minderwaarde die wordt vastgesteld bij de overdracht van een afschrijfbaar materieel vast actief met afsluiting door de cedent van
 een leasingovereenkomst die op dat zelfde goed slaat, wordt opgenomen in de overlopende rekeningen en wordt elk jaar in resultaat genomen
 naar
verhouding van de afschrijving van dit geleasde vast actief voor het betrokken boekjaar.
Voor materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot afschrijvingen volgens een opgesteld plan, toegevoegd in de
 jaarrekening.
Pro rata temporis worden de afschrijvingspercentages bepaald als volgt:
Telecominstallaties: 5 jaar lineair
Meubilair en andere kantooruitrusting: 5 jaar lineair
Informatica: 3 jaar lineair
Gebouwen: 33 jaar lineair
Voor materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur niet is beperkt wordt slechts tot waardeverminderingen overgegaan in geval van duurzame
 minderwaarde of ontwaarding.
D. Financiële vaste activa
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De niet opgevraagde bedragen op deelnemingen en aandelen worden vermeld in de toelichting per onder rubriek waarin de nog vol te storten
 deelnemingen en aandelen zijn opgenomen.
Voor de deelnemingen en de aandelen die in de rubriek "Financiële vaste activa" zijn opgenomen 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.
In het geval van herwaardering van de financiële vaste activa, worden deze in de toelichting bij de jaarrekening verantwoord.
E. Vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar
Bij de boeking van een vordering in de balans voor haar nominale waarde worden in voorkomend geval in de overlopende rekeningen van het
 passief geboekt en pro rata temporis in resultaat genomen op grond van de samengestelde interesten :
a) de rente die op basis van de overeenkomst tussen partijen in de nominale waarde van de vordering begrepen is;
b) het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de nominale waarde van de vordering;
Op de vorderingen terugbetaalbaar op meer dan een jaar en op ten hoogste een jaar worden waardeverminderingen toegepast, zo er voor het geheel
of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag. Op deze vorderingen mogen eveneens
 waardeverminderingen worden toegepast wanneer hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde.
F. Voorraden
De grond- en hulpstoffen, het gereed product, de handelsgoederen en de voor verkoop bestemde gebouwen worden gewaardeerd tegen
 aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.
G. Geldbeleggingen en liquide middelen
De vastrentende effecten worden gewaardeerd op grond van hun aanschaffingswaarde. Wanneer evenwel hun actuariële rendement berekend bij
 de aankoop, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op vervaldag, verschilt van hun nominale rendement, wordt het verschil tussen
 de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis voor de resterende looptijd van de effecten in resultaat genomen als
 bestanddeel van de renteopbrengst van deze effecten en, naar gelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffingswaarde
 van de effecten.
Op geldbeleggingen en liquide middelen worden waardeverminderingen toegepast wanneer de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting
 lager is dan de aanschaffingswaarde.
Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de geldbeleggingen en liquide middelen om rekening te houden hetzij met de evolutie van
 hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de betrokken producten of van de gevoerde activiteit.
H. Vreemde valuta
De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta zijn op dagelijkse basis verwerkt.
De details moeten in de toelichting van de jaarrekening verantwoord worden.
De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn in de winst en verliesrekening geboekt.
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn: 

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T)
of totaal in
voltijdse

equivalenten
(VTE)

3P. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten
(VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 2 1,4 VTE 1,6 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren 101 2.477 2.477 T 2.741 T

Personeelskosten 102 87.752 87.752 T 82.013 T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen 120

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203

Vrouwen 121

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212

universitair onderwijs 1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130

Bedienden 134

Arbeiders 132

Andere 133
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse

equivalenten

INGETREDEN
Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister 205

UITGETREDEN
Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam 305

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de vennootschap 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de vennootschap 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de vennootschap 5843 5853
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