JAARVERSLAG 2019

INTERCOMMUNALE WATERMAATSCHAPPIJ
in vereffening
Intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging.
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VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN VEREFFENAARS
Overeenkomstig de voorschriften van de statuten en de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen brengen wij U hierbij verslag uit over de activiteiten van de opdrachthoudende
vereniging in vereffening tijdens het boekjaar 2019. Wij leggen U tevens de jaarrekening, afgesloten per
31/12/2019, ter goedkeuring voor.

BESTUUR
De maatschappij werd op 11 november 1965 voor een termijn van dertig jaar opgericht als een
intercommunale vereniging.
Bij beslissing van de algemene vergadering van 26 mei 1992 werd de bestaansduur van de
intercommunale verlengd met 30 jaar. In toepassing evenwel van de ter zake geldende bepalingen van
het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking (DIS) werd de intercommunale
hervormd naar een opdrachthoudende vereniging.
De Algemene Vergadering is het hoogste bestuursorgaan van IWM. Alle aangesloten gemeenten zijn
hierin vertegenwoordigd met 1 of meerdere afgevaardigden en bezitten stemrecht in verhouding tot het
aantal onderschreven aandelen.
Met ingang van 24 juni 2015 - datum van de buitengewone algemene vergadering welke unaniem heeft
beslist tot vervroegde ontbinding van IWM - wordt het bestuur van de vereniging voor de duurtijd van
de vereffening waargenomen door een college van 4 vereffenaars aangesteld door de algemene
vergadering en definitief benoemd door de Rechtbank van Koophandel (Ondernemingsrechtbank) van
Hasselt op 28/08/2015.

STAND VAN DE VEREFFENING
Op voorstel van het college van vereffenaars besliste de algemene vergadering van IWM om eerst een
som van 24 miljoen euro en vervolgens een tweede voorschot van 4 miljoen euro op het liquiditeitssaldo
uit te keren aan de vennoten, zodat momenteel reeds 28 miljoen euro werd uitbetaald aan de
gemeenten-vennoten. Middels een ruling met de FOD Financiën, Dienst Voorafgaande Beslissingen
inzake Fiscale Zaken (rulingcommissie) werd bekomen dat IWM onderworpen bleef aan de
rechtspersonenbelasting.
Per 31/12/2019 blijven er nog te innen bedragen inzake waterfacturen ten belope van 210.740,35 euro.
In het jaar 2019 werd het saldo van nog te innen waterfacturen via onder meer rechtstreekse inningen
en inningen via deurwaarder met 241.073,47 euro verlaagd vergeleken met 2018.
IWM moest nog de definitieve afrekening ontvangen van de algemene werkingstoelagen conform het
besluit van de Vlaamse regering van 25/02/2005 toegekend aan de exploitanten van een openbaar
waterdistributienet, inmiddels vervangen door het besluit van zelfde overheid van 18/03/2016. Na
herhaald aandringen heeft IWM in februari 2020 een schrijven ontvangen van de bevoegde Vlaamse
minister waarin wordt meegedeeld dat IWM een aan het MINA-fonds verschuldigd eindsaldo heeft ten
bedrage van 659.682,32 EUR en dat opdracht werd gegeven aan de bevoegde diensten tot invordering.
Inmiddels heeft IWM deze vordering ontvangen en betaald.
Per 31/12/2019 heeft IWM in het kader van haar BA - verzekering bij Ethias nog één schadegeval lopende,
waarvan Ethias ons schriftelijk heeft bevestigd dat zij alle vergoedingen en kosten zullen dragen ook na
de definitieve vereffening van IWM.
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De vereffening van IWM is dus in zoverre voltooid dat het college van vereffenaars aan de
Jaarvergadering van 2020 zal verzoeken om haar opdracht te mogen voltooien in de loop van het
boekjaar 2020.

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR
De winst van het boekjaar bedraagt € 9.632,15.

VOORSTEL TOT RESULTAATVERDELING
De Raad van bestuur stelt de volgende resultaatverdeling voor aan de Algemene Vergadering:
Resultaat van het boekjaar:
Overgedragen resultaat van vorig boekjaar:
Te verdelen resultaat:
Onttrekking aan de reserves:
Naar de wettelijke reserve:
Te bestemmen resultaat:
Over te dragen:

9.632,15
-799.296,37
-789.664,22
0,00
-0,00
-789.664,22
-789.664,22
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BESLUIT
In het boekjaar 2019 werd het proces van de vereffening van de vennootschap voortgezet waarbij
maximaal wordt rekening gehouden met de financiële belangen van de vennoten.
Over het boekjaar 2019 werd een winst geboekt ten bedrage van 9.632,15 euro, voornamelijk te danken
aan het feit dat IWM in het verleden ruime voorzieningen heeft aangelegd voor dubieuze debiteuren en
tevens nog steeds inningen kan realiseren. De vereffenaars stellen voor de winst over te dragen naar het
volgend boekjaar.
Aangezien de vennootschap in vereffening is gesteld en geen activiteiten meer heeft dienen - rekening
houdende met de wettelijke reserve en het kapitaal - geen herstructureringsmaatregelen te worden
voorgesteld aan de algemene vergadering. Er zijn voldoende reserves om de vereffening positief af te
sluiten.
Het college van vereffenaars kan aan de algemene vergadering der aandeelhouders mededelen dat er
zich na het einde van het boekjaar geen belangrijke gebeurtenissen hebben voorgedaan. Er dient
derhalve niet gewezen te worden op het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden die de ontwikkeling
van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.
Inzake onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden binnen de vennootschap dient niets in het
bijzonder vermeld te worden.
De vennootschap heeft geen bijkantoren.
In het afgelopen boekjaar werd door het college van vereffenaars niet besloten tot een
kapitaalsverhoging binnen het toegelaten kapitaal of een uitgifte van converteerbare obligaties of
obligaties met inschrijvingsrecht.
Onze vennootschap verkreeg zelf of door een persoon die voor haar rekening handelde in de loop van
het boekjaar geen eigen aandelen, noch vervreemde zij in de loop van het boekjaar eigen aandelen. Op
het einde van het boekjaar had onze vennootschap geen eigen aandelen in portefeuille.
In de loop van het jaar werden aan onze commissaris geen bijkomende vergoedingen betaald voor door
deze laatste uitgevoerde bijzondere prestaties en dit in het kader van de vereffening.
Er hebben zich in de loop van het afgelopen boekjaar geen situaties van tegenstrijdig belang tussen onze
vennootschap en één of meerdere van haar bestuurders / vereffenaars voorgedaan.
Onze vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten tijdens het afgelopen
boekjaar.
Het college van vereffenaars bedankt de toezichthoudende overheid en alle deelnemende gemeenten
en hun mandatarissen voor de vlotte en aangename samenwerking, welke ook in het boekjaar 2019
mocht worden ervaren.
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
CVBA INTERCOMMUNALE WATERMAATSCHAPPIJ IN VEREFFENING
OVER HET BOEKJAAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2019.
In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van CVBA INTERCOMMUNALE
WATERMAATSCHAPPIJ leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de controle
van de jaarrekening alsook het verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen.
Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.
Wij werden herbenoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 24
mei 2017, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van
de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019. Wij
hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van CVBA INTERCOMMUNALE WATERMAATSCHAPPIJ
uitgevoerd gedurende 20 opeenvolgende boekjaren.
Verslag over de controle van de jaarrekening
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap , die de balans
op 31 december 2019 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en
de toelichting, met een balanstotaal van € 2.857.763,39 en waarvan de resultatenrekening afsluit met
een winst van het boekjaar van € 9.632,15.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand
van de vennootschap per 31 december 2019, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die
datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van
toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder
beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de
jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle
van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor de jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld
geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor
het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.
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Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke
mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die
bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel
belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de
economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele oordeelsvorming
toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de
volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of het doorbreken van de interne beheersing ;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet
zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de
vennootschap;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de
daarop betrekking hebbende toelichtingen ;
• het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden
die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de vennootschap om haar
continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang
bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop
betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn,
om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vennootschap haar continuïteit niet langer kan
handhaven ;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag
of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeven op een wijze die leidt
tot een getrouw beeld.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
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Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag en de andere
informatie opgenomen in het jaarrapport, van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven van de wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor
het naleven van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de
vennootschap.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van
toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag en de andere informatie opgenomen in het
jaarrapport, bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze
aangelegenheden uit te brengen.
Aspecten betreffende het jaarverslag
Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, stemt dit
jaarverslag overeen met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, enerzijds, en is dit jaarverslag
opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, anderzijds.
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het
overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een
afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is.
In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij U geen afwijking van materieel
belang te melden.
Vermelding betreffende de sociale balans
De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 8°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle
door dit Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven inlichtingen en bevat geen
van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het
kader van onze opdracht.
Vermelding betreffende de overeenkomstig artikel 3:12, §1, 5° en 7° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen neer te leggen documenten
De volgende documenten, neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12,
§1,5° en 7° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevatten – zowel qua vorm als
qua inhoud – de door dit Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste informatie en
bevatten geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij
beschikken in het kader van onze opdracht:
• Een stuk met de volgende gegevens, tenzij die reeds afzonderlijk in de jaarrekening worden
vermeld:
a) Het bedrag, bij de jaarafsluiting, van de schulden of van de gedeelten van schulden,
gewaarborgd door de Belgische overheid ;
b) Het bedrag, op dezelfde datum, van de opeisbare schulden bij de belastingbesturen en
bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ongeacht of uitstel van betaling is verkregen ;
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c) Het bedrag over het afgesloten boekjaar van de kapitaal- en rentesubsidies uitbetaald
of toegekend door de openbare besturen of instellingen.
Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid
− Ons bedrijfsrevisorenkantoor heeft geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de wettelijke
controle van de jaarrekening verricht en is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven
tegenover de vennootschap.
− Er zijn geen bijkomende honoraria voor de bijkomende opdrachten aangerekend.
Andere vermeldingen
− Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire
voorschriften.
− De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen
met de wettelijke en statutaire bepalingen.
− Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten
of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan of genomen.

Kermt, 18 maart 2020
LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door de heer
Luc Beckers
Bedrijfsrevisor
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BALANS
ACTIVA

31/12/2019

31/12/2018

21/28

2.596,69

3.595,19

21

0,00

0,00

Materiële vaste activa
Meubilair en rollend materieel

22/27
24

0,00
0,00

998,50
998,50

Financiële vaste activa
Andere financiële vaste activa
Aandelen
Borgtochten in contanten

28
284/8
284
288

2.596,69
2.596,69
0,00
2.596,69

2.596,69
2.596,69
0,00
2.596,69

29/58

2.855.166,70

2.845.140,60

29
291

0,00
0,00

0,00
0,00

Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Bestellingen in uitvoering

3
30/36
30/31
37

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

40/41
40
41

229.374,77
212.648,29
16.726,48

229.032,15
221.063,96
7.968,19

Liquide middelen

54/58

2.617.130,52

2.612.125,66

Overlopende rekeningen

490/1

8.661,41

3.982,79

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

2.857.763,39

2.848.735,79

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan één jaar
Overige vorderingen
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PASSIVA

31/12/2019

31/12/2018

10/15

2.069.170,79

2.059.538,64

10
100

11.962.032,00
11.962.032,00

11.962.032,00
11.962.032,00

12

0,00

0,00

13
130
131
1311

1.196.203,20
1.196.203,20
0,00
0,00

1.196.203,20
1.196.203,20
0,00
0,00

Overgedragen winst (verlies) +/-

14

-789.664,22

-799.296,37

Voorschot aan vennoten op verdeling netto-actief

19

10.299.400,19

10.299.400,19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN

16

0,00

0,00

A. Voorzieningen voor risico's en kosten
Grote herstellings- en onderhoudswerken

160/5
162

0,00
0,00

0,00
0,00

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
Andere

SCHULDEN

17/49

788.592,60

789.197,15

Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige schulden

17
170/4
173
178/9

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

788.533,21

789.122,89

42
43
430/8
44
440/4
46

0,00
0,00
0,00
10.662,00
10.662,00
659.689,39

0,00
0,00
0,00
10.216,16
10.216,16
659.682,00

45
450/3
454/9
47/48

118.181,82
89.178,62
29.003,20
0,00

119.224,73
89.802,97
29.421,76
0,00

Overlopende rekeningen

492/3

59,39

74,26

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

2.857.763,39

2.848.735,79

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Handelsschulden
Leveranciers
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
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RESULTATENREKENING
2019

2018

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Omzet
Wijziging in voorraad in bewerking
Geproduceerde Vaste Activa
Andere bedrijfsopbrengsten

70/76A
70
71
72
74

475.174,82

490.337,35

475.174,82

490.337,35

BEDRIJFSKOSTEN
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-)
Voorziening voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)
Andere bedrijfskosten

60/66A
60
61
62

464.305,80

456.005,84

48.035,83
474.295,76

50.651,85
482.774,73

630

998,50

2.018,95

631/4

-241.073,47

-103.515,99

635/7
640/8

182.049,18

24.076,30

BEDRIJFSRESULTAAT (+)/(-)

9901

10.869,02

34.331,51

FINANCIELE OPBRENGSTEN
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten

75/76B
751
752/9

FINANCIELE KOSTEN
Kosten van schulden
Andere financiële kosten

65/66B
650
652/9

1.236,87

1.323,44

1.236,87

1.323,44

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR VOOR
BELASTINGEN (+)/(-)

9903

9.632,15

33.008,07

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

67/77

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR (+)/(-)

9904

9.632,15

33.008,07

TE BESTEMMEN RESULTAAT (+)/(-)

9905

9.632,15

33.008,07

Pag. 14

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)
9906
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)
(9905)
Overgedragen winst (verlies) v. h. vorige boekjaar (+)/(-)
14P
Onttrekking aan het eigen vermogen
aan de reserves

791/2
792

Toevoeging aan het eigen vermogen
aan de wettelijke reserves

691/2
6920

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)
Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal

(14)

2019

2018

-789.664,22
9.632,15
-799.296,37

-799.296,37
33.008,07
-832.304,44

-789.664,22

-799.296,37

694/7
694
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TOELICHTING
STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Boekjaar

Vorig boekjaar

KOSTEN VAN ONTWIKKELING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboeking van een post naar een andere (+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

86.853,13

86.853,13
86.853,13

86.853,13

STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA
MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboeking van een post naar een andere (+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

37.176,70

37.176,70

Meerwaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)
Meerwaarde per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

36.178,20
998,50

37.176,70
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STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA
Boekjaar

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen
Terugbetalingen
Overige mutaties (+)/(-)
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

2.596,69

2.596,69

STAAT VAN HET KAPITAAL
Boekjaar
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Vorig boekjaar
11.962.032,00

11.962.032,00
Bedragen Aantal aandelen

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
ondeelbare deelbewijzen "A"
ondeelbare deelbewijzen "B"

6.292.504,00
5.669.528,00

25.373
22.861

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN
SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLIDIGINGEN EN
SOCIALE LASTEN
Belastingen
Vervallen belastingschulden
Niet-vervallen belastingschulden
Geraamde belastingschulden
Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

OVERLOPENDE REKENINGEN
Toe te rekenen kosten

Boekjaar

53.223,31

29.003,20

Boekjaar
59,39
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BEDRIJFSRESULTATEN
BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Boekjaar

Vorig boekjaar

2
2,00
3.012

2
2,00
3.015

369.379,60
98.062,44

365.316,86
110.519,01

6.853,72

6.938,86

241.073,47

103.515,99

182.049,18

24.076,30

1.236,87

1.323,44

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op afsluitingsdatum
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor buitenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten

Waardeverminderingen
Op handelsvorderingen
Geboekt
Teruggenomen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming

FINANCIELE RESULTATEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies
Interestsubsidies
Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Totaal andere financiële kosten

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Boekjaar

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
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BELASTINGEN EN TAKSEN
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Boekjaar

Belastingen op het resultaat van het boekjaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
Boekjaar

Vorig boekjaar

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar)
Door de onderneming

14.176,77
100.669,75

4.680,93
101.750,58

De ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing

165.529,97

163.044,16

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN
BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

FINANCIELE BETREKKINGEN MET
Boekjaar
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen)

3.000,00

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten
uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten
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SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
1.

BEGINSEL

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
De waarderingsregels werden ten opzichte van het voorafgaande boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd.
De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan
een vorig boekjaar moeten worden toegerekend.

2.

BIJZONDERE REGELS

Materiële vaste activa
Op al de activa in gebruik worden lineaire afschrijvingen toegepast. De tussenkomsten van derden in de
investeringskosten worden aanzien als een onmiddellijke afschrijving op de betreffende activa.
De toegepaste afschrijvingstermijnen zijn :
2.
Immateriële vaste activa: 3 jaar
3.
Industriële en administratieve gebouwen: 20 tot 50 jaar
4.
Installaties, machines en uitrusting: 10 tot 20 jaar
5.
Rollend materieel: 5 tot 10 jaar
6.
Kantoormaterieel en meubilair: 3 tot 10 jaar
7.
Andere materiële vaste activa: 5 tot 33 jaar

Financiële vaste activa
In de loop vanhet boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd.

Schulden
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente.

Pag. 20

