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Ondernemingsnummer  

 

DATUM  / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 

bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 

 

 

JAARREKENING  

goedgekeurd door de algemene vergadering van  / / 

 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / / tot  / / 

 

Vorig boekjaar van  / / tot  / / 

 
De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. 
 
 

Totaal aantal neergelegde bladen:  .........................  Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 
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1  Facultatieve vermelding. 
2  Schrappen wat niet van toepassing is. 
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DE SITUATIE VAN DE ONDERNEMING

Betreft deze jaarrekening een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019? nee
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Nr.   MIC 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 

onderneming 
 

 

 

 

 
 
 
 

BE 0703.882.181

Chris Desmet
Ten Akkerdreef 99, 8500 Kortrijk, België

Bestuurder
06/09/2018 - 06/09/2021

Wim Storme
Senator Coolestraat 2, 8500 Kortrijk, België

Bestuurder
06/09/2018 - 06/09/2021

Mario Verhellen
Stuifkouter 20, 8790 Waregem, België

Bestuurder
06/09/2018 - 06/09/2021

Philippe Awouters
Noordkouter 35, 8560 Wevelgem, België

Bestuurder
06/09/2018 - 06/09/2021

Renaat Ide
Ommegangstraat 51, 8550 Zwevegem, België

Bestuurder
06/09/2018 - 06/09/2021

Michel Mathijs
Elfde-Julilaan(Kor) 116, 8500 Kortrijk, België

Bestuurder
06/09/2018 - 06/09/2021

Matthias Zuliani
Oudenaardse Heerweg 162, 8540 Deerlijk, België

Bestuurder
06/09/2018 - 06/09/2021

Wouter Dolphens
Doorniksesteenweg 408, 8580 Avelgem, België

Bestuurder
06/09/2018 - 06/09/2021
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Nr.   MIC 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 / 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. 
 
 
 

                                                      
∗  Schrappen wat niet van toepassing is. 
∗∗ Facultatieve vermelding. 

BE 0703.882.181
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XXX

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

VDG Accountancy
Nr.: BE 0701.606.839
Doolaegepark(Heu) 20, 9070 Destelbergen, België

225671-4ABN-18

Vertegenwoordigd door:

Harm-Wouter Van de Geuchte
(Accountant)
Doolaegepark(HEU) 20 20, 9070 Destelbergen, België

12617 2 N 82
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN ............................................................... 6.1.1 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 169.248,01 .............................

Immateriële vaste activa .......................................................... 21 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 6.1.2 22/27 169.248,01 .............................

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 ............................. .............................

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 169.248,01 .............................

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 ................................................................... 29/58 535.973,66 .............................

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 13.093,49 .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 40 2.431,41 .............................

Overige vorderingen .............................................................. 41 10.662,08 .............................

Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 ............................. .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 520.135,85 .............................

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 2.744,32 .............................

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 705.221,67 .............................
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 591.117,57 .............................

Kapitaal ..................................................................................... 10 601.500,00 .............................

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 601.500,00 .............................

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

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 ............................. .............................

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

Reserves ................................................................................... 13 ............................. .............................

Wettelijke reserve .................................................................. 130 ............................. .............................

Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 ............................. .............................

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 ............................. .............................

Andere .............................................................................. 1311 ............................. .............................

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

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

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 -10.382,43 .............................

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

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 ............................. .............................

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 ............................. .............................

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

Fiscale lasten ......................................................................... 161 ............................. .............................

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

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

Overige risico's en kosten ...................................................... 164/5 ............................. .............................

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

__________________________
4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 114.104,10 .............................

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 17 ............................. .............................

Financiële schulden ............................................................... 170/4 ............................. .............................
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden ........................................................................... 172/3 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 174/0 ............................. .............................

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

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

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 42/48 114.104,10 .............................

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

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

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

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

Handelsschulden ................................................................... 44 59.842,31 .............................

Leveranciers ..................................................................... 440/4 59.842,31 .............................

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 ............................. .............................

Belastingen ....................................................................... 450/3 ............................. .............................

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

Overige schulden ................................................................... 47/48 54.261,79 .............................

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 ............................. .............................

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 705.221,67 .............................
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge ..................................................................(+)/(-) 9900 -6.538,99 .............................

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................. 76A ............................. .............................

Omzet* .............................................................................. 70 ............................. .............................
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en
diverse goederen* ............................................................. 60/61 ............................. .............................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 62 ............................. .............................
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 2.417,86 .............................
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 ............................................................ 640/8 889,00 .............................

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

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

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 -9.845,85 .............................

Financiële opbrengsten ........................................................... 75/76B 0,01 .............................

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 0,01 .............................

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

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 65/66B 536,59 .............................

Recurrente financiële kosten ................................................. 65 536,59 .............................

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 66B ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 -10.382,43 .............................

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

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

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

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 -10.382,43 .............................

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

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

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 -10.382,43 .............................

* Facultatieve vermelding.

Nr. MIC 4BE 0703.882.181

First - MIC2019b - 8 / 12



RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 -10.382,43 .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) -10.382,43 .............................

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

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

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................................... 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 ............................. .............................

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

Overgedragen winst (verlies) .................................................................(+)/(-) (14) -10.382,43 .............................

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

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 ............................. .............................

Vergoeding van het kapitaal ........................................................................... 694 ............................. .............................

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

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

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

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8169 171.665,87

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8179 ........................

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8199 171.665,87

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8259P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

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 xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8279 2.417,86

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 2.417,86

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22/27) 169.248,01

Nr. MIC 6.1.2BE 0703.882.181
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WAARDERINGSREGELS

1. Beginsel

De jaarrekening werd opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het KB van 29 april 2019 met

betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van

het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming.

De activa en passiva zijn gewaardeerd conform artikel 3:6 § 1 van het KB van 29 april 2019 in de

veronderstelling van de continuïteit van de vennootschap.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. De afschrijvingen,

waardeverminderingen en herwaarderingen zijn specifiek voor de actief bestanddelen waarop ze

betrekking hebben. De voorzieningen voor risico's en kosten zijn geïndividualiseerd. De

waarderingen, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en

kosten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige 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.

Het betreft een verlengd eerste boekjaar.

2. Vaste activa

Immateriële vaste activa:

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat geen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De

afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt niet meer dan 5 jaar.

Materiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd. De materiële vaste

activa van de vennootschap worden op lineaire basis afgeschreven voor de aanschaffingswaarde. De

volgende afschrijvingspercentages zijn van toepassing:

Installaties, machines en uitrusting : L 5,00%

De interestlasten zijn niet inbegrepen in de aanschaffingswaarde. Bovendien worden op activa die

niet meer gebruikt worden, indien noodzakelijk, uitzonderlijke afschrijvingen geboekt.

Financiële vaste activa:

De financiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde en waardeverminderingen

worden geboekt, indien een blijvende minderwaarde wordt verantwoord door de toestand, de

rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de deelnemingen of de aandelen worden

aangehouden.

Waarborgen worden opgenomen aan nominale waarde. Op de vorderingen die in de financiële vaste

activa opgenomen zijn, worden waardeverminderingen toegepast, zo er voor het geheel of een gedeelte

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

3. Vlottende activa

Vorderingen :

Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. De vorderingen zijn onderworpen

aan waardeverminderingen zo er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat

over de betaling hiervan op de vervaldag.

Liquide middelen :

Deze middelen worden geboekt tegen hun nominale waarde. Er worden waardeverminderingen op toegepast
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indien hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun nominale waarde.

Bijkomende waardeverminderingen worden geboekt volgens dezelfde modaliteiten als voor de

geldbeleggingen.

Overlopende activa :

Er wordt rekening 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.

4. Passiva

Voorzieningen voor risico's en kosten :

Voorzieningen voor risico's en kosten worden aangelegd voor naar hun aard duidelijk omschreven

verliezen of kosten te dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het

bedrag niet vaststaat. De voorzieningen voor risico's en kosten wordt individueel opgesteld in

functie van de aard van het risico en de kosten eraan verbonden. Zij kunnen worden afgeboekt in de

mate dat zij op jaareinde geen voorwerp meer hebben. Op het einde van het boekjaar worden de

aangelegde voorzieningen beoordeeld op de actuele risico's die zij afdekken waarbij overbodige

voorzieningen worden teruggenomen ten gunste van de resultatenrekening.

Schulden:

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

De vennootschap valt onder toepassing van de artikelen 3:4 en 3:6 §1, 6 van het Wetboek van

Vennootschappen en Verenigingen.

Gezien de vennootschap een overgedragen verlies heeft, dient de toepassing van de waarderingsregels

volgens het going concern principe worden verantwoord. Uit de resultatenrekening blijkt een

overgedragen verlies. Het behoud van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit

is verantwoord omdat het verlies te wijten is aan de opstart van de vennootschap. Deze

opstartkosten vertalen zich onder meer in volgende zaken:

- Er werd diverse activiteiten gehouden om naambekendheid te creeëren en aandeelhouders aan te

trekken;

- Er werd al een eerste project geraliseerd. Maar dit project is pas opgeleverd tegen het eind van

het jaar. Bijgevolg zijn de kosten van de investering al in de boeken opgenomen, maar de inkomsten

zullen pas in het jaar 2020 gerealiseerd worden.

Verder zijn er nog een aantal projecten die in 2020 zullen gerealiseerd worden en die

bijkomendeinkomsten zullen genereren. Daarnaast beschikt de vennootschap over voldoende liquide

middelen en zijn alle leveranciers voldaan. Bijgevolg is een waardering in de veronderstelling van

continuïteit verantwoord.
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