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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

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

vennootschap

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF

CORRECTIE

Yzermans Alain
Kerkhofstraat 23
3530 Houthalen-Helchteren
BELGIË
Begin van het mandaat : 2021-06-29 Einde van het mandaat : 2022-01-25 Bestuurder

Vancoillie Antoon
Nieuwstraat 11b
8610 Kortemark
BELGIË
Begin van het mandaat : 2019-06-25 Einde van het mandaat : 2022-04-27 Bestuurder

Spiessens Eric
Kleine Hinckstraat 2
2880 Bornem
BELGIË
Begin van het mandaat : 2016-10-26 Einde van het mandaat : 2022-04-27 Bestuurder

Brepoels Frieda
Brabantsestraat 13
3740 Bilzen
BELGIË
Begin van het mandaat : 2019-06-25 Einde van het mandaat : 2022-03-29 Bestuurder

Dumst Guy
Achter de Kapel 1
3440 Zoutleeuw
BELGIË
Begin van het mandaat : 2017-06-27 Einde van het mandaat : 2022-04-27 Bestuurder

Parmentier Jean-Paul
Philipslaan 58
3000 Leuven
BELGIË
Begin van het mandaat : 2016-10-26 Einde van het mandaat : 2022-04-27 Bestuurder

Defiew Kevin
Heulestraat 35
8560 Wevelgem
BELGIË
Begin van het mandaat : 2019-06-25 Einde van het mandaat : 2022-04-27 Bestuurder

Schepers Marc
Hoogheide 48
3511 Kuringen
BELGIË
Begin van het mandaat : 2022-01-25 Einde van het mandaat : 2022-04-27 Bestuurder

Vanleeuw Marc
Lepelstraat 25
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat : 2019-06-25 Einde van het mandaat : 2022-04-27 Voorzitter van de Raad van Bestuur
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Claerhout Stephan
Kleistraat 4
8820 Torhout
BELGIË
Begin van het mandaat : 2016-10-26 Einde van het mandaat : 2022-04-27 Bestuurder

Vlietinck Sven
Ketstraat 35
2140 Borgerhout (Antwerpen)
BELGIË
Begin van het mandaat : 2019-08-27 Einde van het mandaat : 2022-04-27 Bestuurder

De Hemricourt de Grunne Thierry
Waterkasteelstraat 1
3740 Bilzen
BELGIË
Begin van het mandaat : 2016-10-26 Einde van het mandaat : 2022-04-27 Bestuurder

Coonen Tony
Trekschurenstraat 237
3500 Hasselt
BELGIË
Begin van het mandaat : 2019-06-25 Einde van het mandaat : 2021-06-29 Bestuurder

Jan Valgaeren Advies GCV
0692896239

Opperveldstraat 48
3630 Maasmechelen
BELGIË
Begin van het mandaat : 2022-03-29 Einde van het mandaat : 2022-04-27 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door :

Valgaeren Jan
Opperveldstraat 48
3630 Maasmechelen
BELGIË

EY Bedrijfsrevisoren BV (B00160)
0446334711

Pauline Van Pottelsberghelaan 12
9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIË
Begin van het mandaat : 2020-04-29 Einde van het mandaat : 2023-04-26 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door :

Boelens Francis

Pauline Van Pottelsberghelaan 12
9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIË
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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 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.
 
(* Facultatieve vermelding.)
 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B,
C en/of D)

N° 0665755639 VOL-kap 2.2
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BALANS NA WINSTVERDELING

JAARREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN 6.1 20

VASTE ACTIVA 21/28 37.098.302 37.051.538

Immateriële vaste activa 6.2 21

Materiële vaste activa 6.3 22/27 1.764

Terreinen en gebouwen 22

Installaties, machines en uitrusting 23 1.764

Meubilair en rollend materieel 24

Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 6.4/6.5.1 28 37.096.538 37.051.538

Verbonden ondernemingen 6.15 280/1 35.031.759 34.986.759

Deelnemingen 280 35.031.759 34.986.759

Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 6.15 282/3 2.064.779 2.064.779

Deelnemingen 282 2.064.779 2.064.779

Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8

Aandelen 284

Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8

N° 0665755639 VOL-kap 3.1
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 10.467.305 6.555.434

Vorderingen op meer dan één jaar 29 390.000

Handelsvorderingen 290

Overige vorderingen 291 390.000

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3

Voorraden 30/36

Grond- en hulpstoffen 30/31

Goederen in bewerking 32

Gereed product 33

Handelsgoederen 34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35

Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 48.412 723.673

Handelsvorderingen 40 5.580 8.940

Overige vorderingen 41 42.832 714.733

Geldbeleggingen 6.5.1/6.6 50/53 7.121.458 5.361.412

Eigen aandelen 50

Overige beleggingen 51/53 7.121.458 5.361.412

Liquide middelen 54/58 2.898.757 451.541

Overlopende rekeningen 6.6 490/1 8.679 18.808

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 47.565.608 43.606.971
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 47.491.362 43.477.941

Inbreng 6.7.1 10/11 8.185.131 8.185.131

Kapitaal 10 8.185.131 8.185.131

Geplaatst kapitaal 100 8.185.131 8.185.131

Niet-opgevraagd kapitaal 101

Buiten kapitaal 11

Uitgiftepremies 1100/10

Andere 1109/19

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 818.513 818.513

Onbeschikbare reserves 130/1 818.513 818.513

Wettelijke reserve 130 818.513 818.513

Statutair onbeschikbare reserves 1311

Inkoop eigen aandelen 1312

Financiële steunverlening 1313

Overige 1319

Belastingvrije reserves 132

Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 38.487.718 34.474.296

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 6.8 164/5

Uitgestelde belastingen 168
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN 17/49 74.246 129.031

Schulden op meer dan één jaar 6.9 17

Financiële schulden 170/4

Achtergestelde leningen 170

Niet-achtergestelde obligatieleningen 171

Leasingschulden en soortgelijke schulden 172

Kredietinstellingen 173

Overige leningen 174

Handelsschulden 175

Leveranciers 1750

Te betalen wissels 1751

Vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.9 42/48 62.945 117.554

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

Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8

Overige leningen 439

Handelsschulden 44 62.945 117.554

Leveranciers 440/4 62.945 117.554

Te betalen wissels 441

Vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 6.9 45

Belastingen 450/3

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9

Overige schulden 47/48

Overlopende rekeningen 6.9 492/3 11.301 11.476

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 47.565.608 43.606.971
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/76A 58.974 73.155

Omzet 6.10 70 58.974 73.155

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname)

(+)/(-) 71

Geproduceerde vaste activa 72

Andere bedrijfsopbrengsten 6.10 74

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 6.12 76A

Bedrijfskosten 60/66A 862.212 696.800

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60

Aankopen 600/8

Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609

Diensten en diverse goederen 61 858.703 695.823

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.10 62

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa

630 882

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)

(+)/(-) 6.10 631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)

(+)/(-) 6.10 635/8

Andere bedrijfskosten 6.10 640/8 2.626 977

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

Niet-recurrente bedrijfskosten 6.12 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -803.237 -623.645

N° 0665755639 VOL-kap 4
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten 75/76B 4.824.324 1.884.340

Recurrente financiële opbrengsten 75 4.824.324 1.884.340

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 4.815.317 1.865.007

Opbrengsten uit vlottende activa 751 9.007 19.333

Andere financiële opbrengsten 6.11 752/9

Niet-recurrente financiële opbrengsten 6.12 76B

Financiële kosten 65/66B 7.666 1.083

Recurrente financiële kosten 6.11 65 7.666 1.083

Kosten van schulden 650

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen:
toevoegingen (terugnemingen)

(+)/(-) 651

Andere financiële kosten 652/9 7.666 1.083

Niet-recurrente financiële kosten 6.12 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-) 9903 4.013.421 1.259.613

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 6.13 67/77

Belastingen 670/3

Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen

77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 4.013.421 1.259.613

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 4.013.421 1.259.613

N° 0665755639 VOL-kap 4
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 38.487.718 34.474.296

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) (9905) 4.013.421 1.259.613

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 34.474.296 33.214.684

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

aan de inbreng 791

aan de reserves 792

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) 38.487.718 34.474.296

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

N° 0665755639 VOL-kap 5

Page 11 of 35



TOELICHTING

 
STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162 2.646

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 2.646

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8212

Verworven van derden 8222

Afgeboekt 8232

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8322P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8272 882

Teruggenomen 8282

Verworven van derden 8292

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8322 882

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (23) 1.764

N° 0665755639 VOL-kap 6.3.2
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391P XXXXXXXXXX 34.986.759

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8361 45.000

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8371

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8381

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391 35.031.759

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8451P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8411

Verworven van derden 8421

Afgeboekt 8431

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8441

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8451

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8471

Teruggenomen 8481

Verworven van derden 8491

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8501

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8511

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8521

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8551P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8541

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8551

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (280) 35.031.759

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 281P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen 8581

Terugbetalingen 8591

Geboekte waardeverminderingen 8601

Teruggenomen waardeverminderingen 8611

Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8621

Overige mutaties (+)/(-) 8631

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (281)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER

EINDE BOEKJAAR
8651

N° 0665755639 VOL-kap 6.4.1
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING -

DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392P XXXXXXXXXX 2.064.779

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen 8362

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8372

Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8382

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8392 2.064.779

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8452P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8412

Verworven van derden 8422

Afgeboekt 8432

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8442

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8452

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8522P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8472

Teruggenomen 8482

Verworven van derden 8492

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8502

Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8512

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8522

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8552P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8542

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8552

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (282) 2.064.779

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 283P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen 8582

Terugbetalingen 8592

Geboekte waardeverminderingen 8602

Teruggenomen waardeverminderingen 8612

Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8622

Overige mutaties (+)/(-) 8632

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (283)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER

EINDE BOEKJAAR
8652

N° 0665755639 VOL-kap 6.4.2
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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 posten 280 en 282 van de activa),

alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 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 dochter

s Jaarrekening
per

Muntco
de

Eigen vermogen Nettoresultaat

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

Aspiravi Antillen
0654923313

Vaarnewijkstraat 17
8530 Harelbeke
BELGIË

aandelen op

naam

285.606 99,99 2021-12-31 EUR 36.051.481 5.146.633

Derasp
Rue Charles de Gaulle 23
78560 Port-Marly
FRANKRIJK

op naam 95 2021-12-31 EUR -384.211 -434.211

Imres Smart Greenergy d.o.o
MBS6801004909

Zupana Zelimira
. Livno
BOSNIË-HERZEGOVINA

op naam 50 2021-12-31 BAM 2.511.120 -984.754

N° 0665755639 VOL-kap 6.5.1
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen 51

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag 8682

Edele metalen en kunstwerken 8683

Vastrentende effecten 52

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53 7.121.458 5.361.412

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand 8686 2.188.811 3.809.092

meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687 4.932.647 1.552.320

meer dan één jaar 8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

N° 0665755639 VOL-kap 6.6
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX 8.185.131

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar (100) 8.185.131

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX 100.000

Gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal (101) XXXXXXXXXX

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes Boekjaar

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag 8721

Aantal aandelen 8722

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag 8731

Aantal aandelen 8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746

Maximum aantal uit te geven aandelen 8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aantal aandelen 8761

Daaraan verbonden stemrecht 8762

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771

Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781

N° 0665755639 VOL-kap 6.7.1
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Boekjaar

BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG (WAARONDER DE INBRENG IN
NIJVERHEID)

N° 0665755639 VOL-kap 6.7.1
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

NETTO-OMZET

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen 740

BEDRIJFSKOSTEN

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

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622

Andere personeelskosten 623

Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

N° 0665755639 VOL-kap 6.10
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635

Waardeverminderingen

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110

Teruggenomen 9111

Op handelsvorderingen

Geboekt 9112

Teruggenomen 9113

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen 9115

Bestedingen en terugnemingen 9116

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 111 109

Andere 641/8 2.515 868

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde

personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098

Kosten voor de vennootschap 617

N° 0665755639 VOL-kap 6.10
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135 142

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136 142

Geraamde belastingsupplementen 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9139

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de
jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties

Actieve latenties 9141

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142

Andere actieve latenties

Passieve latenties 9144

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de vennootschap (aftrekbaar) 9145 174.466 131.865

Door de vennootschap 9146 92.718 58.982

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van

Bedrijfsvoorheffing 9147

Roerende voorheffing 9148

N° 0665755639 VOL-kap 6.13
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa (280/1) 35.031.759 34.986.759

Deelnemingen (280) 35.031.759 34.986.759

Achtergestelde vorderingen 9271

Andere vorderingen 9281

Vorderingen 9291 404.113 8.940

Op meer dan één jaar 9301 390.000

Op hoogstens één jaar 9311 14.113 8.940

Geldbeleggingen 9321

Aandelen 9331

Vorderingen 9341

Schulden 9351 12.431 31.293

Op meer dan één jaar 9361

Op hoogstens één jaar 9371 12.431 31.293

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden
of verplichtingen van verbonden ondernemingen

9381

Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van de vennootschap

9391

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9401

Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421 4.815.317 1.865.007

Opbrengsten uit vlottende activa 9431 8.533 10.657

Andere financiële opbrengsten 9441

Kosten van schulden 9461

Andere financiële kosten 9471

Realisatie van vaste activa

Verwezenlijkte meerwaarden 9481

Verwezenlijkte minderwaarden 9491

N° 0665755639 VOL-kap 6.15
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa 9253 2.064.779 2.064.779

Deelnemingen 9263 2.064.779 2.064.779

Achtergestelde vorderingen 9273

Andere vorderingen 9283

Vorderingen 9293 697.360

Op meer dan één jaar 9303

Op hoogstens één jaar 9313 697.360

Schulden 9353

Op meer dan één jaar 9363

Op hoogstens één jaar 9373

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden
of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen

9383

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van de vennootschap

9393

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9403

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING

BESTAAT

Financiële vaste activa 9252

Deelnemingen 9262

Achtergestelde vorderingen 9272

Andere vorderingen 9282

Vorderingen 9292

Op meer dan één jaar 9302

Op hoogstens één jaar 9312

Schulden 9352

Op meer dan één jaar 9362

Op hoogstens één jaar 9372

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze
transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die
nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap

N° 0665755639 VOL-kap 6.15

Page 23 of 35



FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

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

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende

pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand

van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders 9503 20.975

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504

Codes Boekjaar

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

Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 3.859

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de

vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten 95061

Belastingadviesopdrachten 95062

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de

vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten 95081

Belastingadviesopdrachten 95082

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

N° 0665755639 VOL-kap 6.16
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FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET HOOFD STAAT IN BELGIË MET DE

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

Codes Boekjaar

VERMELDINGEN IN TOEPASSING VAN HET ARTIKEL 3:65, §4 EN §5 VAN HET WETBOEK VAN

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op het

niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat
9507 9.372

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door

de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten 95071 1.838

Belastingadviesopdrachten 95072

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95073

Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de uitoefening van een

mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie

publiceert aan het hoofd staat

9509

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door

personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten 95091

Belastingadviesopdrachten 95092

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95093

Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:64, §2 et §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

N° 0665755639 VOL-kap 6.18.2
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WAARDERINGSREGELS

 

Samenvatting van de waarderingsregels.

1. De oprichtingskosten
De oprichtingskosten en de kosten die aan de exploitatie voorafgaan worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs met bijkomende kosten.
Zij worden op één jaar afgeschreven.
De afschrijvingen worden pro rata temporis berekend vanaf de datum van activering van de kosten volgens de lineaire afschrijvingsmethode.

2. De immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en afgeschreven pro rata op 3 jaar.

3. De materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde,zijnde de aankoopprijs plus de bijkomende kosten, verminderd met de
geboekte afschrijvingen.
Deze afschrijvingen worden stelselmatig gevormd volgens de lineaire methode tegen de fiscaal toegelaten percentages, te weten:
- installaties, machines en uitrusting				10,00% D - 20,00% D
- kantoormeubilair						10,00% D - 20,00% D

4. Financiële vaste activa
Deelnemingen en participaties worden opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde zonder de aanverwante kosten.  De vorderingen worden geboekt tegen de
nominale waarde.
Waardeverminderingen worden toegepast ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding.

5. Voorraden en bestellingen in uitvoering
/

6. Vorderingen op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar
De vorderingen op meer dan één jaar en de vorderingen op ten hoogste één jaar worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. Er worden
waardeverminderingen toegepast van zodra er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de
vervaldag.

7. Liquide middelen
De liquide middelen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde.

8. Overlopende rekeningen van het actief
Deze post omvat:
- de over te dragen kosten, dit zijn de pro rata van de kosten die werden gemaakt tijdens het boekjaar of tijdens de vorige boekjaren, maar die
ten laste van één of meerdere boekjaren moeten worden gebracht.
- de verkregen opbrengsten, dit zijn de pro rata van de opbrengsten die slechts in de loop van een volgend boekjaar zullen worden geïnd maar die
gedeeltelijk betrekking hebben op een verstreken boekjaar.

9. Voorzieningen voor risico's en kosten
/

10. Schulden op ten hoogste één jaar
De schulden op ten hoogste één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

11. Overlopende posten van het passief
De posten van de overlopende rekeningen op het passief worden gevormd op een pro rata basis per 31 december en omvatten:
- de toe te rekenen kosten: dit zijn de pro rata van de kosten die pas in de loop van een volgend boekjaar zullen betaald worden, maar die
betrekking hebben op een verstreken boekjaar;
- de over te dragen opbrengsten: dit zijn de pro rata van de opbrengsten die in de loop van het boekjaar of in de loop van een vorig boekjaar
werden geïnd, doch die betrekking hebben op een later boekjaar.

N° 0665755639 VOL-kap 6.19
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JAARVERSLAG

 

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN

DOCUMENTEN

N° 0665755639 VOL-kap 7
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Verslag van de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering 1/3
Aspiravi Offshore II

Aspiravi International NV
Vaarnewijkstraat 17
8530 HARELBEKE
B.T.W.-BE-0665.755.639
RPR Kortrijk

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE 
ALGEMENE VERGADERING  VAN 27 APRIL 2022 

Geachte aandeelhouders,

Overeenkomstig de wet en de statuten van onze vennootschap, hebben wij de eer U hierna verslag uit te 
brengen over de activiteit van onze vennootschap in haar vijfde boekjaar dat eindigde op 31 december 2021 
en de bijhorende jaarrekening op 31 december 2021 en te beslissen om de jaarrekening vast te leggen op 
de wijze zoals bijlage 1.

De vennootschap werd opgericht met als doel het actief beheren van participaties in bedrijven internationaal 
actief in windturbineparken. Daarbij heeft zij de bedoeling diensten te verlenen aan dochterbedrijven in het 
buitenland onder de vorm van juridische, boekhoudkundige en technische ondersteuning. Het afgelopen 
boekjaar werd vooral gekenmerkt door de volgende gebeurtenissen: 
- De opvolging van het windturbinepark NuCuraçao Windparken I BV (30,0MW) via de participatie in 

Aspiravi Antillen NV. 
- De opvolging van het windturbinepark NuCuraçao Windparken II BV (17,3MW) via de participatie in 

Aspiravi Antillen NV. 
- De opvolging van een participatie van 50% in de Bosnische ontwikkelingsvennootschap Imres d.o.o. en 

het verlenen van diensten met als doel de realisatie van een windpark. 
- De uitwerking van een samenwerkingsovereenkomst met een Franse ontwikkelaar die geleid heeft tot 

de oprichting van een vennootschap naar Frans recht Derasp SAS, waarin Aspiravi International nv een 
participatie van 90% heeft; 

- De eerste stappen op de Spaanse markt die zal leiden in 2022 tot de oprichting van een vennootschap 
naar Spaans recht waarin Aspiravi International nv een participatie van 100% zal verwerven. 

- Via het consortium Thistle Wind Partners, participatie van 15%, werd deelgenomen aan een 
aanbesteding voor de realisatie van offshore windparken voor de Schotse kust.  Het consortium won 
begin dit jaar 2 projectlocaties die samen een potentiële capaciteit van 2.000MW hebben.

- Het analyseren van investeringsopportuniteiten in diverse Europese landen.

Het boekjaar werd afgesloten met een winst van € 4.013.421,26. De resultaten komen hoofdzakelijk van 
de ontvangen dividenden van Aspiravi Antillen NV en uit interesten bekomen op de aan Derasp SAS 
toegekende lening.

De risico’s of onzekerheden waarmee de groep geconfronteerd wordt, zijn deze gangbaar voor de sectoren 
waarin de vennootschap actief is.  

De gemeenschap is in de vorige 2 jaar zwaar getroffen geweest door het Coronavirus. De impact van deze 
pandemie zou stilaan aan het uitdoven zijn.  

Het uitbreken van het gewapend conflict in Oekraïne heeft op dit ogenblik een grote impact op de 
economische toestand van Europa in het algemeen en op de evolutie van de marktprijzen van gas en 
elektriciteit in het bijzonder. De impact hiervan laat zich voelen op tal van vlakken, waarvan stijgende 
grondstofprijzen en knelpunten in de productie- en aanvoerketen de meest markante zijn. Het is nu 
onmogelijk in te schatten wat de gevolgen hiervan voor de vennootschap zullen zijn. De Raad van Bestuur 
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Verslag van de Raad van Bestuur aan de jaarvergadering 2/3
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volgt dit van nabij op.  

Met betrekking tot andere risico’s of onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, kan 
worden gesteld dat de onderneming geen commerciële risico’s (andere dan deze verbonden aan het 
aanhouden van aandelen, het toekennen van leningen en leveren van diensten aan haar participaties), 
technische risico’s, milieurisico’s loopt noch enig sociaal risico m.b.t. personeel aangezien haar activiteit 
beperkt is tot het beheren van financiële participaties. Evenmin zijn er valutarisico’s aangezien alle 
participaties, zichtrekeningen en beleggingsrekeningen uitgedrukt zijn in euro. Uiteraard volgt de Raad van 
Bestuur de evoluties in het wetgevend kader over o.a. stimuli in het domein van de hernieuwbare energie 
op de voet op. 
 
Wij stellen voor om het resultaat als volgt te verwerken:

A. Te bestemmen winstsaldo €38.487.717,53
1. Te verwerken winst van het boekjaar €4.013.421,26
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar €34.474.296,27

 

D. Over te dragen resultaat
        1. Over te dragen winst €38.487.717,53 

€ -38.487.717,53

Wij verzoeken de jaarvergadering om de aan haar voorgelegde jaarrekening goed te keuren en 
kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur en de commissaris.

De Raad van Bestuur verzoekt de Algemene Vergadering het ontslag van Frieda Brepoels, Tony Coonen 
en Alain Yzermans en de benoeming van Marc Schepers en Jan Valgaeren tot de algemene vergadering 
van 2023 te aanvaarden.

Bovendien achten wij het nuttig de vergadering mee te delen dat:

1. De vennootschap geen eigen aandelen bezit noch in eigen naam, noch door personen die in eigen 
naam maar voor rekening van de vennootschap handelen en gedurende het boekjaar geen 
converteerbare obligaties werden uitgegeven, noch overgegaan tot kapitaalverhoging in het kader 
van het toegestaan kapitaal;

2. Er in het afgelopen boekjaar geen werkzaamheden werden verricht op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling.

3. Er zich na afsluiting van het boekjaar geen belangrijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die 
een invloed kunnen hebben op de jaarrekening die aan de algemene vergadering wordt 
voorgelegd.

4. In het afgelopen jaar geen handelingen werden gesteld waarop artikel 7:96 WVV van 
toepassing is, en waarvan melding diende gemaakt aan de commissaris.

5. Er, met uitzondering van de mogelijke financiële risico’s die het gevolg zijn van de oorlog in 
Oekraïne, geen omstandigheden waren die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk 
kunnen beïnvloeden.

6. De vennootschap geen bijkantoren bezit.

7. De vennootschap maakt gebruik van financiële instrumenten die van betekenis zijn voor de 
beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat. De voornaamste financiële 
instrumenten van de vennootschap zijn banksaldo’s en kortlopende bankdeposito’s. De 
belangrijkste doelstelling van deze financiële instrumenten is het verschaffen van financiering 
van de activiteiten van de onderneming.

8. De beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt 
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geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke 
invloed van bepaalde feiten op de vennootschap haar toekomstige ontwikkeling, in dit verslag 
werden opgenomen.

De Raad van Bestuur wenst de aandeelhouders te bedanken voor het vertrouwen.

29 maart 2022

Mark Vanleeuw Stephan Claerhout
Bestuurder Bestuurder

De Raad van Bestuur

Digitaal ondertekend 
door Vanleeuw 
Mark Victor J 
Datum: 12-04-2022 
10:11:28 

Digitaal ondertekend 
door Claerhout 
Stephan Roger F 
Datum: 12-04-2022 
11:31:11 
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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Aspiravi 
International NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 
 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons 
mandaat van commissaris van Aspiravi International NV (de “Vennootschap”). Dit verslag omvat ons 
oordeel over de balans op 31 december 2021, over de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten 
op 31 december 2021 en over de toelichting (alle stukken gezamenlijk de “Jaarrekening”) en omvat 
tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Deze verslagen zijn 
één en ondeelbaar. 

Wij werden als commissaris benoemd door de algemene vergadering op 29 april 2020, overeenkomstig 
het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering 
die zal beraadslagen over de Jaarrekening afgesloten op 31 december 2022. We hebben de wettelijke 
controle van de Jaarrekening van de Vennootschap uitgevoerd gedurende 2 opeenvolgende boekjaren. 

Verslag over de controle van de Jaarrekening 

Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van 
de Jaarrekening van Aspiravi International NV, 
die de balans op 31 december 2021 omvat, 
alsook de resultatenrekening van het boekjaar 
afgesloten op die datum en de toelichting, met 
een balanstotaal van € 47.565.608 en waarvan 
de resultatenrekening afsluit met een winst van 
het boekjaar van € 4.013.421.  

Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een 
getrouw beeld van het vermogen en van de 
financiële toestand van de Vennootschap per  
31 december 2021, 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 ons oordeel zonder voorbehoud 

We hebben onze controle uitgevoerd in 
overeenstemming met de International Standards 
on Auditing (“ISAs”). Onze verantwoordelijkheden 
uit hoofde van die standaarden zijn nader 
beschreven in het gedeelte “Onze 
verantwoordelijkheden 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 het opstellen van 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 boekhoudkundige 
referentiestelsel en met de in België van 
toepassing zijnde wettelijke en reglementaire 
voorschriften, alsook voor een systeem van 
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. 

In het kader van de opstelling 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 
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Vennootschap te vereffenen of om de 
bedrijfsactiviteiten stop te zetten of geen 
realistisch alternatief heeft dan dit te doen. 

Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle over 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 
ISAs 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 de 
Jaarrekening, beïnvloeden. 

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het 
wettelijk, reglementair en normatief kader dat 
van toepassing is op de controle van de 
Jaarrekening in België na. De wettelijke controle 
biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige 
levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch 
omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid 
waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering 
van de Vennootschap ter hand heeft genomen of 
zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de 
door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling staan hieronder 
beschreven. 

Als deel van een controle uitgevoerd 
overeenkomstig de ISAs, 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 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 het systeem van interne 
beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in het systeem van 
interne beheersing dat 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 het systeem 
van 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 van de aanvaardbaarheid van 
de door het bestuursorgaan gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling, en op basis van 
de verkregen controle-informatie, 
concluderen of 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 de 
continuïteit te handhaven. Als we besluiten 
dat er sprake is van een onzekerheid van 
materieel belang, 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 op de datum van ons 
commissarisverslag. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat de continuïteit van de 
Vennootschap niet langer gehandhaafd kan 
worden; 
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• het evalueren van de algehele presentatie, 
structuur en inhoud van de Jaarrekening, en 
of deze Jaarrekening de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen weergeeft op 
een wijze die leidt tot een getrouw beeld. 

Wij communiceren met het bestuursorgaan, onder 
andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante 
controlebevindingen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne 
beheersing die we identificeren gedurende onze 
controle. 

Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het 
bestuursorgaan  

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het 
opstellen en de inhoud van het jaarverslag, 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 (Herzien) bij de in 
België van toepassing zijnde ISAs, is het onze 
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel 
belang zijnde opzichten, het jaarverslag over de 
Jaarrekening, 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 over 
de Jaarrekening 

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke 
werkzaamheden op het jaarverslag over de 
Jaarrekening, stemt dit jaarverslag over de 
Jaarrekening overeen met de Jaarrekening voor 
hetzelfde boekjaar, enerzijds, en is dit jaarverslag 
over de Jaarrekening opgesteld overeenkomstig 
artikels 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, op basis van de kennis 
verkregen in de controle, of het jaarverslag over 
de Jaarrekening 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, 
hebben wij geen afwijking van materieel belang te 
melden. 

Vermeldingen betreffende de 
onafhankelijkheid 

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk 
hebben geen opdrachten verricht die 
onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van 
de Jaarrekening en zijn in de loop van ons 
mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de 
Vennootschap.  

De honoraria voor de bijkomende opdrachten die 
verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de 
Jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
werden correct vermeld en uitgesplitst in de 
toelichting bij de Jaarrekening. 

Andere vermeldingen 

• Onverminderd formele aspecten van 
ondergeschikt belang, werd de boekhouding 
gevoerd overeenkomstig 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. 
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• Wij hebben geen kennis van verrichtingen of 
beslissingen die in overtreding met de 
statuten of Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen zijn gedaan of genomen en die 
in ons verslag zouden moeten vermeld 
worden.  

Gent, 12 april 2022 
 
EY Bedrijfsrevisoren BV 
Commissaris 
Vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
 
 
Francis Boelens * 
Partner 
* Handelend in naam van een BV 
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