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JAARVERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
opgesteld met het oog op de algemene vergadering van 04/03/2021

Geachte vennoten,
Het bestuursorgaan heeft de eer de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 30/09/2020 aan uw goedkeuring
voor te leggen. Voorliggend verslag is opgemaakt in toepassing van de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld in EUR.

1. Commentaar bij de jaarrekening
De kerncijfers per 30/09/2020 kunnen als volgt vergeleken worden met die per 30/09/2019:
Resultatenrekening

30/09/2020

30/09/2019

Verschil (EUR)

Verschil (%)

Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Handelsgoederen, diensten & diverse goederen

73.070,83
15.354,71
-13.012,23

56.888,69
117,10
-41.537,00

16.182,14
15.237,61
28.524,77

28,45%
13012,48%
68,67%

Brutomarge

75.413,31

15.468,79

59.944,52

387,52%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Afschrijving/waardeverminderingen
Andere bedrijfskosten

-17.405,14
-22.421,80
-447,50

0,00
-13.963,49
-603,50

-17.405,14
-8.458,31
156,00

-60,57%
25,85%

Bedrijfsresultaat

35.138,87

901,80

34.237,07

3796,53%

Financiële kosten en opbrengsten

-45,89

-88,68

42,79

48,25%

Winst (verlies) van het boekjaar

35.092,98

813,12

34.279,86

4215,84%

Belastingen

-7.030,00

0,00

-7.030,00

-

Winst (verlies) na belasting

28.062,98

813,12

27.249,86

3351,27%

Balans

30/09/2020

30/09/2019

Verschil (EUR)

Verschil (%)

Vaste activa
Vorderingen < 1 jaar
Geldbeleggingen en liquide middelen

257.298,42
48.151,76
211.124,64

187.049,38
49.663,67
189.083,73

70.249,04
-1.511,91
22.040,91

37,56%
-3,04%
11,66%

Activa

516.574,82

425.796,78

90.778,04

21,32%

Eigen vermogen
Schulden < 1jaar

489.490,41
27.084,41

409.950,43
15.846,35

79.539,98
11.238,06

19,40%
70,92%

Passiva

516.574,82

425.796,78

90.778,04

21,32%

2. Verwerking van het resultaat
Te bestemmen winstsaldo
Te bestemmen winst van het boekjaar
Overgedragen winst van het vorig boekjaar
Toevoeging aan het eigen vermogen
Aan de wettelijke reserve
Over te dragen winst
Uit te keren winst
Vergoeding van de inbreng

28.062,98
28.062,98
0,00
799,57
799,57
13.040,41
14.223,00
14.223,00

In toepassing van artikel 3:3, § 1 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (KB/WVV) is de balans opgesteld na toewijzing van het resultaat.
Het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de balans, bedraagt 489.490,41 EUR.

3. Beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden
Het bestuursorgaan is van oordeel dat het jaarverslag en de jaarrekening een getrouw overzicht geven van de
ontwikkeling en positie van de vennootschap en dat er geen significante risico's en onzekerheden eigen aan de
vennootschap dienen vermeld te worden.

4. Informatie over belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar
Er hebben na het einde van het boekjaar geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden die van aard zijn dat
zij het beeld van de jaarrekening afgesloten op 30/09/2020 zouden kunnen beïnvloeden.

5. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, in
zoverre de bekendmaking ervan geen ernstig nadeel aan de vennootschap zou kunnen berokkenen
Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die de financiële positie en de toekomstige resultaten van de
vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

6. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
Nihil.

7. Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap
De vennootschap beschikt niet over bijkantoren.

8. Wijziging/Bevestiging waarderingsregels
De waarderingsregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening, wijken niet af van de
waarderingsregels die in het vorige boekjaar werden toegepast. De samenvatting van de waarderingsregels
wordt aan de jaarrekening gehecht.

9. Belangenconflict
In de loop van het boekjaar per 30/09/2020 hebben zich geen verrichtingen voorgedaan die aanleiding kunnen
geven tot een belangenconflict overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.

10. Mededeling nopens het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten voor zover zulks
van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat
Nihil.

11. Verkrijging/vervreemding van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap heeft in het voorbije boekjaar geen eigen aandelen of certificaten vervreemd of verworven.

12. Verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap
Nihil.

Wij vragen u de voorgelegde jaarrekening te willen goedkeuren en kwijting te willen verlenen aan het
bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.
Te Zandhoven op 04/01/2021.
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