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JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)
Naam :

Service & Development Group Belgium

Rechtsvorm :

Naamloze vennootschap

Adres :

Kortrijksesteenweg

Postnummer : 9051
Land :

Nr : 1052D
Gemeente :

Bus :

Sint-Denijs-Westrem

België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Gent, afdeling Gent

Internetadres :
E-mailadres :

Ondernemingsnummer

0415.874.533

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de
oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt

09-05-2016

Deze neerlegging betreft :
de JAARREKENING in

EURO

goedgekeurd door de algemene vergadering van

16-03-2022

de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot
het boekjaar dat de periode dekt van

01-10-2020

tot

30-09-2021

het vorige boekjaar van de jaarrekening van

01-10-2019

tot

30-09-2020

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

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn :
VOL-kap 6.2.1, VOL-kap 6.2.2, VOL-kap 6.2.4, VOL-kap 6.2.5, VOL-kap 6.3.4, VOL-kap 6.4.2, VOL-kap 6.5.2, VOL-kap 6.7.2,
VOL-kap 6.17, VOL-kap 6.18.1, VOL-kap 6.18.2, VOL-kap 9, VOL-kap 11, VOL-kap 12, VOL-kap 13, VOL-kap 14, VOL-kap 15
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N°

0415874533

VOL-kap 2.1

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

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
vennootschap

Morel Sabine
Nelemeersstraat 65
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIË
Begin van het mandaat : 2019-03-29

Einde van het mandaat : 2025-03-19

Bestuurder

Einde van het mandaat : 2025-03-19

Gedelegeerd bestuurder

Einde van het mandaat : 2025-03-19

Gedelegeerd bestuurder

Green Park Investments BV
0832384219
Nelemeersstraat 65
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIË
Begin van het mandaat : 2019-03-29
Direct of indirect vertegenwoordigd door :
De Graeve Frank
Nelemeersstraat 65
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIË

Minerva Management BV
0400080755
Bogaertstraat 23
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIË
Begin van het mandaat : 2019-03-29
Direct of indirect vertegenwoordigd door :
De Graeve Dirk
Bogaertstraat 23
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIË

Vander Donckt Roobrouck-Christiaens Bedrijfsrevisoren CVBA (B00391)
0462836191
Lichterveldestraat 39 bus A
8820 Torhout
BELGIË
Begin van het mandaat : 2019-03-29

Einde van het mandaat : 2022-03-16

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door :
Keunen Geert (A02560)
't Hofveld 6 bus C3
1702 Groot-Bijgaarden
BELGIË
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N°

0415874533

VOL-kap 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met
toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn
lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A. Het voeren van de boekhouding van de 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)
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N°

0415874533

VOL-kap 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN

6.1

20
21/28

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

6.2

21

Materiële vaste activa

6.3

22/27

21.894

34.377.375

14.472.702

26

15.600

15.600

27

16.217.600

11.365

24

Leasing en soortgelijke rechten

25

Overige materiële vaste activa

6.15

20.834

159.633

Meubilair en rollend materieel

Verbonden ondernemingen

156.733.910

143.073

23

Financiële vaste activa

162.998.235

14.286.104

22

Installaties, machines en uitrusting

6.4/6.5.1

231.918

18.001.103

Terreinen en gebouwen

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

149.673

28
280/1

128.600.026
128.136.326

142.239.314
141.444.199

Deelnemingen

280

119.076.326

141.444.199

Vorderingen

281

9.060.000

0

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

6.15

282/3

Deelnemingen

282

Vorderingen

283

Andere financiële vaste activa

284/8

463.700

795.115

Aandelen

284

345.518

690.518

Vorderingen en borgtochten in contanten

285/8

118.182

104.597
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N°

0415874533

VOL-kap 3.1
Toel.

Codes

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar

29

Handelsvorderingen

290

Overige vorderingen

291
3

Voorraden en bestellingen in uitvoering

30/36

Voorraden
Grond- en hulpstoffen

30/31

Goederen in bewerking

32

Gereed product

33

Handelsgoederen

34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

35

Vooruitbetalingen

36

Boekjaar

Vorig boekjaar

81.292.719

97.040.037

19.624.043

35.299.837

19.624.043

19.624.043

35.299.837

35.299.837

37

Bestellingen in uitvoering

24.068.086

15.975.598

Handelsvorderingen

40

706.590

483.009

Overige vorderingen

41

23.361.497

15.492.590

40/41

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Geldbeleggingen

6.5.1/6.6

50/53

Eigen aandelen

50

Overige beleggingen

51/53

Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

6.6

35.312.393

35.312.393

43.783.568

43.783.568

54/58

1.234.564

903.621

490/1

1.053.632

1.077.413

20/58

244.440.627

254.005.866
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N°

0415874533

VOL-kap 3.2
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
10/15

EIGEN VERMOGEN
6.7.1

Inbreng

10/11
10

Kapitaal
Geplaatst kapitaal

100

Niet-opgevraagd kapitaal

101

150.091.373
5.374.000
5.374.000

143.257.987
5.374.000
5.374.000

5.374.000

5.374.000

143.728.622

137.880.994

11

Buiten kapitaal
Uitgiftepremies

1100/10

Andere

1109/19

Herwaarderingsmeerwaarden

12

Reserves

13
130/1

Onbeschikbare reserves
Wettelijke reserve

130

Statutair onbeschikbare reserves

1311

Inkoop eigen aandelen

1312

Financiële steunverlening

1313

Overige

1319

537.400
537.400

537.400
537.400

Belastingvrije reserves

132

104.729.222

119.450.594

Beschikbare reserves

133

38.462.000

17.893.000

14

116

2.993

Kapitaalsubsidies

15

988.636

0

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

16

1.649.466

1.766.570

Voorzieningen voor risico's en kosten

160/5

1.649.466

1.766.570

Overgedragen winst (verlies)

(+)/(-)

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

160

Belastingen

161

Grote herstellings- en onderhoudswerken

162
163

Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen

6.8

164/5

1.649.466

1.766.570

168
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N°

0415874533

VOL-kap 3.2
Toel.

SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar

Codes
17/49

6.9

17
170/4

Financiële schulden

Boekjaar

Vorig boekjaar

92.699.788
42.057.731
42.046.691

108.981.310
48.397.757
48.397.757

Achtergestelde leningen

170

Niet-achtergestelde obligatieleningen

171

Leasingschulden en soortgelijke schulden

172

Kredietinstellingen

173

1.421.691

3.187.757

Overige leningen

174

10.375.000

14.960.000

30.250.000

175

Handelsschulden
Leveranciers

1750

Te betalen wissels

1751

Vooruitbetalingen op bestellingen

176

Overige schulden

178/9

Schulden op ten hoogste één jaar

30.250.000

6.9

42/48

11.040
49.693.197

0
59.800.915

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

1.766.066

1.909.693

Financiële schulden

43

40.004.314

49.733.459

Kredietinstellingen

430/8

Overige leningen

439
44

Handelsschulden
Leveranciers

440/4

Te betalen wissels

441

3.550.630
3.550.630

49.733.459
4.302.433
4.302.433

46

Vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

40.004.314

6.9

45

1.211.026
1.138.881

270.685
227.686

Belastingen

450/3

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

72.146

43.000

47/48

3.161.160

3.584.645

Overige schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

6.9

492/3

948.860

782.638

10/49

244.440.627

254.005.866
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N°

0415874533

VOL-kap 4

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten
6.10

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

Codes
70/76A

(+)/(-)

70

1.430.429

22.277.944

782.115

187.199

635.917

72

Andere bedrijfsopbrengsten

6.10

74

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

6.12

76A
60/66A

Bedrijfskosten

60

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

600/8

Aankopen
(+)/(-)

609

Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Vorig boekjaar

22.465.143

71

Geproduceerde vaste activa

Voorraad: afname (toename)

Boekjaar

(+)/(-)

6.10

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

0
21.144.593
16.706.593

12.397
6.542.881
1.271.692

2.695.705

14.203.917

14.010.888

-12.932.225

61

3.397.957

2.423.838

62

511.477

446.301

630

475.568

330.047

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

(+)/(-)

6.10

631/4

9.861

9.587

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

(+)/(-)

6.10

635/8

-117.103

1.766.570

6.10

640/8

152.144

294.847

Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

(-)
6.12

Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

649

(+)/(-)

66A
9901

8.095
1.320.551

0
-5.112.453
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N°

0415874533

VOL-kap 4
Toel.

Codes
75/76B

Financiële opbrengsten

75

Recurrente financiële opbrengsten

Boekjaar

Vorig boekjaar

10.460.464
10.460.464

9.372.141
9.372.141

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

410.389

6.816.830

Opbrengsten uit vlottende activa

751

1.909.971

1.890.746

6.11

752/9

8.140.103

664.564

6.12

76B

Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten

65/66B

Financiële kosten
6.11

Recurrente financiële kosten
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen:
toevoegingen (terugnemingen)

(+)/(-)

6.12

Niet-recurrente financiële kosten
(+)/(-)

2.701.213

651

0

-2.053

841.340

259.557

66B

345.000

9903

7.406.456

1.300.971

1.561.705

24.221

780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680
(+)/(-)

6.13

2.958.717
2.958.717

3.188.219

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat

4.374.558
4.029.558

650

652/9

Andere financiële kosten

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

65

67/77

Belastingen

670/3

Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen

77

0

1.561.814

25.900

108

1.679

5.844.751

1.276.750

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

14.721.372

0

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

0

43.011

20.566.123

1.233.739

Winst (Verlies) van het boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

(+)/(-)

9904

9905
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N°

0415874533

VOL-kap 5

RESULTAATVERWERKING
Codes
(+)/(-)

9906

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

(+)/(-)

(9905)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

(+)/(-)

14P

Te bestemmen winst (verlies)

Vorig boekjaar

20.569.116

1.235.993

20.566.123

1.233.739

2.993

2.254

791/2

Onttrekking aan het eigen vermogen
aan de inbreng

791

aan de reserves

792
691/2

Toevoeging aan het eigen vermogen
aan de inbreng

691

aan de wettelijke reserve

6920

aan de overige reserves

6921

Over te dragen winst (verlies)

Boekjaar

(+)/(-)

(14)

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

20.569.000

20.569.000
116

1.233.000

1.233.000
2.993
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N°

0415874533

VOL-kap 6.1

TOELICHTING

STAAT VAN DE KOSTEN VAN OPRICHTING, KAPITAALVERHOGING OF VERHOGING VAN DE INBRENG, KOSTEN BIJ
UITGIFTE VAN LENINGEN EN HERSTRUCTURERINGSKOSTEN
Codes
20P

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

Boekjaar

Vorig boekjaar

XXXXXXXXXX

231.918

Mutaties tijdens het boekjaar
Nieuwe kosten van het boekjaar

8002

Afschrijvingen

8003

Andere
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

(+)/(-)

82.245

8004
(20)

149.673

Waarvan
Kosten van oprichting, kapitaalverhoging of verhoging van de inbreng,
kosten bij uitgifte van leningen en andere oprichtingskosten

200/2

Herstructureringskosten

204

149.673
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N°

0415874533

VOL-kap 6.2.3

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN
SOORTGELIJKE RECHTEN
8052P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

31.955

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8022

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8032

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

6.055

8042

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8052

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8122P

38.010
XXXXXXXXXX

10.061

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8072

Teruggenomen

8082

Verworven van derden

8092
8102

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

7.116

(+)/(-)

8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8122

17.177

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

211

20.834
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N°

0415874533

VOL-kap 6.3.1

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN
8191P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

14.606.158

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8161

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8171

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

3.911.189

8181

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251P

18.517.347
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8211

Verworven van derden

8221

Afgeboekt

8231

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8241

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8321P

XXXXXXXXXX

320.054

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8271

Teruggenomen

8281

Verworven van derden

8291

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8301

Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

196.190

8311

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8321

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(22)

516.244
18.001.103
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N°

0415874533

VOL-kap 6.3.2
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
8192P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

1.718

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8162

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8172

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8252P

1.718
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8212

Verworven van derden

8222
8232

Afgeboekt
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

1.718

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8272

Teruggenomen

8282

Verworven van derden

8292
8302

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(23)

1.718

Page 14 of 60

N°

0415874533

VOL-kap 6.3.3
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
8193P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

409.221

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8163

59.655

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8173

41.252

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253P

427.623
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8213

Verworven van derden

8223
8233

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323P

XXXXXXXXXX

249.588

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8273

Teruggenomen

8283

Verworven van derden

8293
8303

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

48.037

13.075

8313

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323

284.550

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(24)

143.073
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N°

0415874533

VOL-kap 6.3.5
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
8195P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

15.600

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8165

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8175

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8185

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8195

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8255P

15.600
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8215

Verworven van derden

8225
8235

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8245

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8255

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8325P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8275

Teruggenomen

8285

Verworven van derden

8295
8305

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8315

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8325

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(26)

15.600
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N°

0415874533

VOL-kap 6.3.6
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
8196P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

11.365

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8166

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8176

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

16.430.460

8186

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8196

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8256P

16.441.825
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8216

Verworven van derden

8226
8236

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8246

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8326P

XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8276

Teruggenomen

8286

Verworven van derden

8296
8306

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

224.225

(+)/(-)

8316

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8326

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(27)

224.225
16.217.600
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N°

0415874533

VOL-kap 6.4.1

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
8391P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

141.444.199

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen

8361

333.377

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8371

22.701.250

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8381

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8391

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8451P

119.076.326
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

Mutaties tijdens het boekjaar

(+)/(-)

XXXXXXXXXX

8541

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8551

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(280)

119.076.326

281P

XXXXXXXXXX

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

0

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen

8581

Terugbetalingen

8591

Geboekte waardeverminderingen

8601

Teruggenomen waardeverminderingen

8611

Wisselkoersverschillen

(+)/(-)

8621

Overige mutaties

(+)/(-)

8631

9.060.000

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(281)

9.060.000

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR

8651

0
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N°

0415874533

VOL-kap 6.4.3
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN
8393P

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

XXXXXXXXXX

690.518

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen

8363

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8373

Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453P

690.518
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8413

Verworven van derden

8423
8433

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8443

Meerwaarden per einde van het boekjaar

8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523P

0
XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8473

Teruggenomen

8483

Verworven van derden

8493
8503

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553P

Mutaties tijdens het boekjaar

345.000

(+)/(-)

345.000
XXXXXXXXXX

8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(284)

345.518

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
285/8P

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

XXXXXXXXXX

104.597

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen

8583

Terugbetalingen

8593

Geboekte waardeverminderingen

8603

13.585

8613

Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen

(+)/(-)

8623

Overige mutaties

(+)/(-)

8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(285/8)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR

8653

118.182
0
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N°

0415874533

VOL-kap 6.5.1

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.

Aangehouden maatschappelijke rechten
NAAM, volledig adres van de ZETEL en,
zo het een onderneming naar Belgisch
recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER

Bruocsella NV
0443039877
Naamloze vennootschap
Kortrijksesteenweg 1052 D
9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIË

Divani NV
0830657916
Naamloze vennootschap
Kortrijksesteenweg 1052D
9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIË

Dunant Invest NV
0501694292
Naamloze vennootschap
Gemeenschappenlaan 100
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
BELGIË

Everest Ecosystems NV
0811874954
Naamloze vennootschap
Kortrijksesteenweg 1052 D
9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIË

Hauset Immo BV
0417032791
Besloten vennootschap
Veldkant 2
2550 Kontich
BELGIË

Ulitka Equity Fund Comm.VA

dochter
s

rechtstreeks
Aard
Aantal

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

%

%

Jaarrekening
per

Muntco
de

Eigen vermogen

Nettoresultaat

(+) of (-) (in eenheden)

Aandelen op
naam

128.510

100

0

2020-12-31

EUR

7.012.278

250.612

Kapitaalsaandel
en op naam

107.410

97,73

0

2020-12-31

EUR

129.361.700

4.401.532

Kapitaalsaandel
en op naam

225

50

2020-12-31

EUR

67.793

95.043

Aandelen op
naam

1.000

100

2020-12-31

EUR

858.726

-316.139

Aandelen op
naam

4.870

100

2020-12-31

EUR

-2.883.387

85.770

2.762.073

10,01

2020-12-31

EUR

7.477.312

-21.990

12.000

100

2020-12-31

EUR

56.556

-30.263

Aandelen

0

0897788844
Commanditaire vennootschap op
aandelen
Maenhoutstraat 77 bus B
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIË

Wirewood Benelux France NV
0431248736
Naamloze vennootschap
Kortrijksesteenweg 1052 D
9051 Sint-Denijs-Westrem
BELGIË

Aandelen op
naam

0
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N°

0415874533

VOL-kap 6.6

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
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

35.312.393
35.312.393

43.783.568
43.783.568

52
8684
53

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand

8686

meer dan één maand en hoogstens één jaar

8687

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
Over te dragen kosten
Toe te rekenen opbrengsten
Te ontvangen interesten

410.387
146.100
497.145
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N°

0415874533

VOL-kap 6.7.1

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

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

(100)

5.374.000

Codes

Bedragen

5.374.000

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
Aandelen op naam zonder nominale waarde

5.374.000

1.122

Aandelen op naam

8702

XXXXXXXXXX

1.122

Gedematerialiseerde aandelen

8703

XXXXXXXXXX

0

Codes

Niet-opgevraagd bedrag

Opgevraagd, niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal

(101)

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

8712

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

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
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N°

0415874533

VOL-kap 6.7.1
Boekjaar

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

0415874533

VOL-kap 6.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG
VOORKOMT

Voorziening voor toekomstige verliezen
Voorziening voor hangende geschillen

1.549.466
100.000
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N°

0415874533

VOL-kap 6.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden

8801

Achtergestelde leningen

8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8831

Kredietinstellingen

8841

Overige leningen

8851

Handelsschulden

1.766.066

8861

Leveranciers

8871

Te betalen wissels

8881

Vooruitbetalingen op bestellingen

8891

Overige schulden

8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

1.766.066

(42)

1.766.066

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden

8802

42.046.691

Achtergestelde leningen

8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8832

Kredietinstellingen

8842

1.421.691

Overige leningen

8852

10.375.000

Handelsschulden

8862

Leveranciers

8872

Te betalen wissels

8882

Vooruitbetalingen op bestellingen

8892

Overige schulden

8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

30.250.000

8912

0
42.046.691

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden

8803

Achtergestelde leningen

8813

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8833

Kredietinstellingen

8843

Overige leningen

8853

Handelsschulden

8863

Leveranciers

8873

Te betalen wissels

8883

Vooruitbetalingen op bestellingen

8893

Overige schulden

8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913

11.040
11.040
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N°

0415874533

VOL-kap 6.9
Codes

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (BEGREPEN IN DE POSTEN 17 EN 42/48 VAN DE PASSIVA)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden

8921

Achtergestelde leningen

8931

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8941

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8951

Kredietinstellingen

8961

Overige leningen

8971

Handelsschulden

8981

Leveranciers

8991

Te betalen wissels

9001

Vooruitbetalingen op bestellingen

9011

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9021

Overige schulden

9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de
vennootschap
Financiële schulden

8922

Achtergestelde leningen

8932

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8942

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8952

Kredietinstellingen

8962

Overige leningen

8972

Handelsschulden

8992

Te betalen wissels

9002

Vooruitbetalingen op bestellingen

9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

9022

Belastingen

9032

Bezoldigingen en sociale lasten

9042

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de vennootschap

43.192.071

8982

Leveranciers

Overige schulden

43.192.071

9052

9062

Codes

43.192.071

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen (posten 450/3 en 179 van de passiva)
Vervallen belastingschulden

9072

Niet-vervallen belastingschulden

9073

Geraamde belastingschulden

450

72.881
1.066.000

Bezoldigingen en sociale lasten (posten 454/9 en 179 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9077

72.146
Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Toe te rekenen kosten
Toe te rekenen interesten
Over te dragen opbrengsten

143.317
802.287
3.257
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N°

0415874533

VOL-kap 6.10

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

0

740

6.237

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of
die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister
5

6

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

9086

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

9087

5,9

7,8

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9088

6.686

8.635

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

620

373.556

313.871

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

621

87.505

93.548

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

622

15.700

14.774

Andere personeelskosten

623

34.715

24.108

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

624
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N°

0415874533

VOL-kap 6.10
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

9.861

9.587

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen

9115

100.000

1.766.570

Bestedingen en terugnemingen

9116

217.103

0

Bedrijfsbelastingen en -taksen

640

150.970

290.787

Andere

641/8

1.174

4.060

Andere bedrijfskosten

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
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VOL-kap 6.11

FINANCIËLE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening
Kapitaalsubsidies

9125

Interestsubsidies

9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen
Andere

754

Betalingsverschillen
Diverse financiële opbrengsten
Gerealiseerde meerwaarde op geldbeleggingen

0
0
8.140.080

0
25
664.539

82.245

82.245

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN
Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen

6501

Geactiveerde interesten

6502

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt

6510

Teruggenomen

6511

0

2.053

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de verhandeling van
vorderingen

653

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen

6560

Bestedingen en terugnemingen

6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen

654

Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta

655

Andere
Bankkosten
Borgstellingsprovisies
Gerealiseerde minderwaarde op geldbeleggingen
Taks op effectenportefeuille

279.592
8.996
234.495
118.256

239.156
19.640
761
0
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VOL-kap 6.12

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

76

0

12.397

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

(76A)

0

12.397

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa

760

Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en kosten

7620

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

7630

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

764/8

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa

761

Terugneming van voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en
kosten

7621

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa

7631

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

769

NIET-RECURRENTE KOSTEN

66

Niet-recurrente bedrijfskosten

(66A)

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
(+)/(-)

8.095

0

8.095

0

664/7
(-)

6690
(66B)

Niet-recurrente financiële kosten

661

Waardeverminderingen op financiële vaste activa
(+)/(-)

345.000
345.000

0
0

6621
6631

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa

668

Andere niet-recurrente financiële kosten
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten

0

6620
6630

Andere niet-recurrente bedrijfskosten

Voorzieningen voor niet-recurrente financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen)

353.095

660

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten

12.397

(76B)

Niet-recurrente financiële opbrengsten

Voorzieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen)

0

(-)

6691
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
9134

1.561.814

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

9135

495.814

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen

9136

Geraamde belastingsupplementen

9137

Belastingen op het resultaat van het boekjaar

1.066.000
0

9138

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

9139

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

9140

0

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

-217.103
817.620
-2.984.018
-4.931.916
14.721.372

Verworpen uitgaven
DBI-aftrek
Vrijgestelde meerwaarden
Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Boekjaar

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

Codes

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
9141

Actieve latenties

9142

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten

7.939.067
2.300.238

Andere actieve latenties
Overdracht DBI

5.638.830
9144

Passieve latenties
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

1.115.841

1.105.231

Door de vennootschap

9146

3.911.602

16.721

Bedrijfsvoorheffing

9147

130.600

79.600

Roerende voorheffing

9148

141.968

172.029

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

9149

Boekjaar

18.178.816

Waarvan
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop

9150

Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten

9151

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn gewaarborgd

9153

18.178.816

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk
beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa

91611

32.111.457

Bedrag van de inschrijving

91621

75.000

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het
mandaat inschrijving mag nemen

91631

47.437.000

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

91711

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

91721

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa

91811

30.034.511

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91821

27.831.757

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa

91911

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91921

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed

92011

Bedrag van de niet-betaalde prijs

92021
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Codes

Boekjaar

Zakelijke zekerheden die door de venootschap op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk
beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa

91612

Bedrag van de inschrijving

91622

Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het
mandaat inschrijving mag nemen

91632

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

91712

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

91722

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa

91812

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91822

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa

91912

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

91922

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed

92012

Bedrag van de niet-betaalde prijs

92022

Codes

Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO
VAN DE VENNOOTSCHAP, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN
OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen

9213

Verkochte (te leveren) goederen

9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9215

Verkochte (te leveren) deviezen

9216
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Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF
DIRECTIELEDEN
Beknopte beschrijving

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Codes

Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN
Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

9220

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven
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Boekjaar

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN
PUTOPTIES HEEFT

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie
van de vennootschap

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet
kunnen worden becijferd)
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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)

Deelnemingen

(280)

Achtergestelde vorderingen

9271

Andere vorderingen

9281

Vorderingen

9291

Op meer dan één jaar

9301

Op hoogstens één jaar

9311

Geldbeleggingen

119.076.326

141.444.199
141.444.199

9.060.000
9.244.127

9.244.127

669

669

9321

Aandelen

9331

Vorderingen

9341

Schulden

128.136.326

9351

689.529

3.277.371
1.140.000

Op meer dan één jaar

9361

Op hoogstens één jaar

9371

689.529

2.137.371

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

9381

15.398.816

14.678.816

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

9391

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

9401

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa

9421

410.389

6.816.830

Opbrengsten uit vlottende activa

9431

214.620

3.785

Andere financiële opbrengsten

9441

Kosten van schulden

9461

232.914

123.191

Andere financiële kosten

9471

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden

9481

Verwezenlijkte minderwaarden

9491
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa

9253

Deelnemingen

9263

Achtergestelde vorderingen

9273

Andere vorderingen

9283

Vorderingen

0

0

0

9293

Op meer dan één jaar

9303

Op hoogstens één jaar

9313

Schulden

0

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
Aangezien er geen wettelijk kader bestaat om transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden te identificeren,
nemen wij geen informatie op onder deze toelichting.

0
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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
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of
afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

255.058

9500

Duur: onbepaald
Rente: 8,78% - 3%

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

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9504

Codes

480.000

Boekjaar

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

9505

9.400

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

5.750

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
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WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
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.
Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het
resultaat van de onderneming:
Tijdelijke Maatschap Besix Red NV - Immogra (S.D.G.B. NV) met administratieve zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan 100:toegepaste integratiemethode voor de opname van de balansrekeningen evenals de gegevens van de resultatenrekening: proportionele integratietoegepaste eliminatietechniek: integrale eliminatie- toegepaste waarderingstechniek project: percentage of completion
II. Bijzondere regels
Oprichtingskosten:
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:
De kosten voor uitgifte van obligatieleningen werden geactiveerd en worden afgeschreven over de looptijd van de obligatielening.
Materiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.
Afschrijvingen geboekt tijdens het jaar
Kosten voor uitgifte van obligatieleningen:
L - NG - 20,00% - 20,00% - 20,00% - 20,00%
Website:
L - NG - 20,00% - 20,00% - 20,00% - 20,00%
Gebouwen:
L - NG - 5,00% - 5,00% - 5,00% - 5,00%
Verbouwingen:
L - NG - 5,00% - 10,00% - 5,00% - 10,00%
Kantoormaterieel en meubilair:
L - NG - 20,00% - 20,00% - 20,00% - 20,00%
Financiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd.
Voorraden:
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de volgende methodes ofwel tegen de lagere marktwaarde.
- Grondstoffen- en hulpstoffen (Niet van toepassing)
- Goederen in bewerking - gereed product (Niet van toepassing)
- Handelsgoederen (Niet van toepassing)
- Onroerende goederen bestemd voor verkoop (Individualisering van de prijs van elk bestandeel)
Tegen aankoopprijs + kosten pro rata van de eenheden
Producten:
- De vervaardigingsprijs van de producten omvat geen onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat omvat geen financiële kosten verbonden aan de kapitalen
ontleend om de productie ervan te financieren.
Schulden:
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder of met een abnormaal lage rente.
Andere:
Kapitaalsubsidies: afgelopen boekjaar werd de vennootschap een kapitaalsubsidie toegekend tbv 988.635,92 EUR
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ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Covid-19 en de bijhorende lockdown hebben geleid tot verminderde bouwactiviteiten en een vertraging in de verkoop van residentieel vastgoed.
Daarnaast werden omwille van de coronacrisis ook minder vergunningen afgeleverd in vergelijking met voorgaande jaren. Gezien dit alles slechts
een vertragend effect heeft op de opbrengsten, komt de continuïteit van de vennootschap niet in het gedrang.
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN
DOCUMENTEN

JAARVERSLAG
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Service & Development Group Belgium NV
Kortrijksesteenweg 1052D
9051 Sint-Denijs-Westrem
Ondernemingsnummer: 0415874533
RPR Gent, afdeling Gent
Jaarverslag van de raad van bestuur aan de jaarvergadering over de jaarrekening per 30/09/2021
Geachte aandeelhouders,
Wij hebben de eer u, in toepassing van de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, verslag uit te brengen over ons beleid en de gang van zaken van de vennootschap tijdens het voorbije
boekjaar, afgesloten per 30/09/2021.
De aan u voorgelegde jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 29
april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meer bepaald boek 3, titel 1 met
betrekking tot de jaarrekeningen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en overeenkomstig de
bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op de vennootschap van toepassing zijn.
1. Ontwikkeling, resultaten, positie van de vennootschap – risico's en onzekerheden.
1.1. Analyse van de jaarcijfers en de resultaten
Vergelijking met vorig boekjaar
De vennootschap heeft het afgelopen boekjaar een te bestemmen winst van 20.566.122,62 euro, tegenover een te
bestemmen winst ten bedrage van 1.233.739,00 euro, op het einde van vorig boekjaar.
De jaarrekening geeft de volgende situatie weer:
Balanstotaal
Te bestemmen winst van het boekjaar
Te bestemmen winst
Toevoeging aan het eigen vermogen
- Aan de overige reserves
Over te dragen winst
Balans na resultaatverwerking

244.440.627,43
20.566.122,62
20.569.115,61
20.569.000,00
20.569.000,00
115,61

De balansen van het laatst afgesloten en het voorgaande boekjaar worden hierna in beknopte vorm weergegeven
(bedragen in EUR):
30/09/2021

%

30/09/2020

%

Oprichtingskosten en vaste activa
Voorraden
Vorderingen < 1 jaar
Geldbeleggingen en liquide middelen
Overlopende rekeningen

163.147.908,71
19.624.042,91
24.068.086,40
36.546.957,33
1.053.632,08

66,74%
8,03%
9,85%
14,95%
0,43%

156.965.828,67
35.299.837,22
15.975.598,05
44.687.188,85
1.077.413,07

61,80%
13,90%
6,29%
17,59%
0,42%

Activa

244.440.627,43

100,00%

254.005.865,86

100,00%

Eigen vermogen
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Schulden > 1jaar
Schulden < 1jaar
Overlopende rekeningen

150.091.373,44
1.649.466,12
42.057.731,06
49.693.196,70
948.860,11

61,40%
0,67%
17,21%
20,33%
0,39%

143.257.986,59
1.766.569,50
48.397.757,08
59.800.915,01
782.637,68

56,40%
0,70%
19,05%
23,54%
0,31%

100,00%

254.005.865,86

100,00%

Passiva
244.440.627,43
Uit voorgaande gegevens kunnen volgende ratio's afgeleid worden:
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Liquiditeit
Solvabiliteit
Bespreking rubrieken balans 30/09/2021

30/09/2021
1,61
61,40%

30/09/2020
1,60
56,40%

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa omvatten hoofdzakelijk terreinen gelegen te Brussel, waarop de ontwikkeling van het
project “Park 7” verwezenlijkt zal worden en het Onyx gebouw dat op dit moment in constructie is.
Voorraad bestemd voor verkoop
Voornaamste onroerende goederen bestemd voor verkoop zijn terreinen gelegen te Roeselare, Knokke en Marbella.
Overige vorderingen
De overige vorderingen betreffen enerzijds vorderingen op de aannemer in het kader van de ontwikkeling van het
project “De Nieuwe Markt” in Harelbeke . Anderzijds heeft de vennootschap nog openstaande vorderingen ten
aanzien van andere vennootschappen binnen de Immogra groep.
Overige beleggingen
Onder de overige beleggingen valt de beleggingsportefeuille die de vennootschap aanhoudt in aandelen van
beursgenoteerde vastgoedontwikkelaars waarvan de beurswaarde op balansdatum meer dan het dubbele van de
boekwaarde bedraagt.
Voorzieningen
Onder deze rubriek werd een voorziening geboekt voor toekomstige verwachte verliezen op het project “De Nieuwe
Markt” in Harelbeke. De initiële brutomarge diende namelijk negatief te worden bijgesteld aangezien de
gerealiseerde verkopen van appartementen een lager dan ingeschatte verkoopprijs kenden.
Schulden > 1 jaar
Deze omvatten niet-achtergestelde obligatieleningen voor een bedrag van 30 miljoen euro, leningen bij
kredietinstellingen voor 1,4 miljoen euro en familiale leningen ten belope van 10,4 miljoen euro.
Schulden < 1 jaar
Financiële schulden op ten hoogste één jaar hebben betrekking op de voorschotten ontvangen van financiële
instellingen. In de loop van het boekjaar werd een financiering aangegaan voor de bouwwerkzaamheden van
gebouw Onyx in het project Park 7.
Overige schulden
De overige schulden betreffen hoofzakelijk rekening courant posities ten aanzien van andere vennootschappen
binnen de Immogra groep.
Resultatenrekening
Hierna worden de voornaamste gegevens uit de resultatenrekening beknopt weergegeven (bedragen in EUR):
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30/09/2021

%

30/09/2020

%

Omzet
Personeelskosten
Afschrijvingen

22.277.944,29
511.476,84
314.329,63

100,00%
2,30%
1,41%

782.115,06
446.300,88
67.948,57

100,00%
57,06%
8,69%

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)
Financieel resultaat
Belasting op het resultaat

1.320.550,57
6.085.905,43
-1.561.705,07

5,93%
27,32%
-7,01%

-5.112.452,82
6.413.424,04
-24.221,47

-653,67%
820,01%
-3,10%

Winst (verlies) van het boekjaar
Onttrekking/overboeking aan/naar de
belastingvrije reserves

5.844.750,93
14.721.371,69

26,24%
66,08%

1.276.749,75
-43.010,75

163,24%
-5,50%

Te bestemmen winst (verlies van het
boekjaar)

20.566.122,62

92,32%

1.233.739,00

157,74%

De opbrengsten van het boekjaar waren hoofdzakelijk te danken aan de verkoop van een kantoorgebouw in Park 7.
Daarnaast genereerde de vennootschap een aanzienlijke financiële opbrengst dankzij de realisatie van
geldbeleggingen.
In toepassing van artikel 519 ter WIB/92 werden ten bedrage van 14.721.371,69 EUR belastingvrije reserves
gemobiliseerd.
Resultaatverwerking
Wij stellen u voor aan het resultaat de volgende bestemming te geven (bedragen in EUR):
Te bestemmen winst (+)
- Te bestemmen winst van het boekjaar (+)
- Overgedragen winst van het vorig boekjaar (+)
Toevoeging aan het eigen vermogen (-)
- Aan de overige reserves (-)
Over te dragen winst (-)
1.2. Ontwikkeling

20.569.115,61
20.566.122,62
2.992,99
20.569.000,00
20.569.000,00
115,61

Evolutie in de residentiële en kantorenmarkt:
De aantrekkelijkheid van de residentiële markt blijkt voor zowel institutionele als particuliere beleggers bijzonder
hoog en meer in het bijzonder van producten van het type “meergezinswoningen” die in de grote steden worden
ontwikkeld. In een COVID-19 tijdperk lijden eigenaars weinig of geen huurverlies. Die stabiliteit in huuropbrengsten
maakt het product zeer aantrekkelijk voor investeerders die hun portefeuille meer dan ooit wensen te diversifiëren.
Daarnaast groeit de vraag naar meergezinswoningen in de grote steden waar een bloeiende arbeidsmarkt en een
goed openbaar vervoersnetwerk aanwezig zijn.
De impact van Covid-19 op de kantorenmarkt valt helaas niet te onderschatten. De lockdown en het verplicht
telewerk maken dat bedrijven zich bezinnen over de toekomstige manier van werken met een rechtstreekse impact
op de inhuurname van de kantooroppervlakte. Men verwacht een verdubbeling van het “hybride” werken, waarbij
de werknemers deels op kantoor en deels thuis of op een andere plaats aan het werk zijn. Met het project “Park 7”
speelt de vennootschap reeds in op deze verwachte evolutie door middel van onder andere het aanbieden van,
shared meeting rooms, co-working ruimtes, all day catering en andere faciliteiten zoals fitnessvoorziening, wasserij,
stomerij,…
Impact Covid-19
Covid-19 en de bijhorende lockdown hebben geleid tot verminderde bouwactiviteiten en een vertraging in de
verkoop van residentieel vastgoed. Daarnaast werden omwille van de coronacrisis ook minder vergunningen
afgeleverd in vergelijking met voorgaande jaren. Gezien dit alles slechts een vertragend effect heeft op de
opbrengsten, komt de continuïteit van de vennootschap niet in het gedrang.
1.3. Positie van de vennootschap
Uit deze cijfers blijkt dat de vennootschap zich verder als een belangrijke speler op de markt handhaaft.
3
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Algemene informatie over de vennootschap:
Service & Development Group Belgium NV is een onderdeel van de Immogra groep, een professionele en
vooruitstrevende vastgoedontwikkelaar en -investeerder. Een familiale groep, sinds meer dan 50 jaar aanwezig in
de Belgische bouw- en vastgoedsector en actief in zowel kantoren, retail als residentieel vastgoed. Vanuit de
hoofdzetel te Gent wordt dagelijks gewerkt aan de projecten van morgen.
De strategie van de vennootschap is duidelijk: investeren in strategische toplocaties die een meerwaarde zijn voor
mens en omgeving. Plekken creëren waar het goed wonen is.
De vennootschap ontwikkelt toekomstgericht vastgoed, creëert nieuwe buurten en verhoogt de waarde van een site
door te kiezen voor de juiste invulling en innovatieve concepten.
Beschrijving van de voornaamste projecten:
“De Nieuwe Markt” te Harelbeke
De Markt van Harelbeke werd getransformeerd naar een aangename verblijfsruimte aan de Leieboorden. Dit
nieuwe stadsblok maakt deel uit van een grondige stadsvernieuwing. Aan het marktplein bevinden zich tal van
winkels en horecazaken met ruime parkeergelegenheid. Het project telt 64 appartementen en 9 handelsruimtes. Er
werd voorzien in diverse typologieën van 1,2 en 3 slaapkamerappartementen. De lichtrijke ruimtes zijn uitgerust
met een privé terras en kijken uit op ofwel de nieuwe markt, het groene binnenplein of de verlaagde Leieboorden.
“La Colline” te Duinbergen
La Colline wordt een kleinschalige villa-residentie met 3 villa-appartementen die zullen worden afgewerkt volgens
de hoge standaard inherent aan deze regio. Royale, uitstekend georiënteerde terrassen maken het plaatje
compleet. De residentie beschikt eveneens over de nodige ondergrondse faciliteiten voor het parkeren van wagens
en fietsen, en de niet bebouwde delen worden ingevuld met een gezellige tuin.
“Park 7” te Diegem
Park 7 is een duurzaam kantorencomplex ontwikkeld volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Het wordt gebouwd
volgens een concept gekenmerkt door laag energieverbruik, slimme architectuur met een stedelijke dimensie. Het
complex zal een aantrekkelijke werkomgeving worden op een unieke en strategische locatie. Het masterplan kan
voorzien in een bovengrondse oppervlakte van in totaal meer dan 100.000 m², verdeeld over diverse gebouwen, die
via een centrale groene long met elkaar verbonden zijn. Elk kantoorgebouw heeft afzonderlijke parkeerplaatsen die
zich situeren op de ondergrondse verdiepingen, alsook verschillende archiefruimten en ruime fietsstallingen.
Het Onyx gebouw van Park 7 dat momenteel ontwikkeld wordt, voorziet 15.987 m² bruto verhuurbare
kantooroppervlakte verspreid over 6 bovengrondse verdiepingen en 3 ondergrondse verdiepingen met een
potentieel van 473 parkeerplaatsen, 82 fietsstallingplaatsen, 9 motorparkeerplaatsen en archiefruimten.
1.4. Risico's en onzekerheden
Concurrentie en verandering van de leefomgeving:
De vennootschap is actief in een competitieve markt. In de vastgoedsector ontstaan nieuwe spelers en worden ook
nieuwe IT-toepassingen gelanceerd die de invulling van het product een andere vorm geven. Daarnaast zijn ook de
desiderata en levensstijl van personen aan het veranderen, wat ertoe leidt dat ook het productaanbod voortdurend
dient bijgesteld te worden. Het succes van de vennootschap hangt deels af van haar bekwaamheid om te
anticiperen op dergelijke veranderingen en in te spelen op de opportuniteiten die dergelijke wijzigingen bieden. Het
opsporen van dergelijke veranderingen vereist echter het nodige marktonderzoek. Indien de vennootschap er niet
langer zou in slagen om te anticiperen op maatschappelijke wijzigingen of een toenemende concurrentie, bestaat
het risico dat dit een invloed zal hebben op de winstmarges, die het nettoresultaat en de kasstroom uit
bedrijfsactiviteit kunnen beïnvloeden. De inspanningen om competitief te blijven tegenover de concurrenten,
kunnen het nettoresultaat en de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten beïnvloeden en zijn aldus geen garantie voor een
toename van de omzet. Bovendien is de vennootschap niet in staat om te voorspellen hoe concurrenten zullen
reageren op wijzigende maatschappelijke behoeften en op welke manier zij hun productportefeuille zullen
aanpassen.
Economisch en conjunctureel risico:
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De waarde van vastgoed(ontwikkelingen) en de slaagkans van vastgoedontwikkelingen worden beïnvloed door een
veelheid van macro-economische factoren. Hoe groter de fluctuatie in de ontwikkeling van deze factoren, des te
groter het marktrisico. Wijzigingen in algemene, globale of regionale economische omstandigheden of economische
omstandigheden van de investeringen en projecten waarin de vennootschap actief is, kunnen een negatieve invloed
uitoefenen op de bedrijfsresultaten van de vennootschap.
Een verslechtering van de conjunctuur kan de vraag naar vastgoed doen dalen. Dit heeft een negatief effect op de
groei van de activiteiten en op de waardering van de vastgoedprojecten. De ontwikkelingscyclus, van conceptstudie
tot aan realisatie, is over het algemeen 3 tot 7 jaar, wat maakt dat de commercialisatie in een andere fase van de
algemeen economische cyclus kan vallen dan initieel vooropgezet.
Bij een stijging van de rentevoeten of het verstrengen van de voorwaarden van hypothecaire kredieten, kan de
verkoopmarkt van wooneenheden of bedrijfsvastgoed verminderen of zelfs tijdelijk stil vallen. Eenzelfde scenario
kan zich voordoen bij daling van de koopkracht of verhoging van de belastingdruk van gezinnen.
Een overaanbod op de woningmarkt of van een bepaald segment van de woningmarkt kan leiden tot een daling van
de woningprijzen of van dat bepaald segment. Dat kan de waarde van de vastgoedontwikkelingen negatief
beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor ander type vastgoed.
De business van de vennootschap is afhankelijk van het vermogen van de vennootschap om financiële middelen op
te halen, teneinde in staat te zijn om zijn activiteiten en investeringen te financieren. De onbeschikbaarheid van
financieringsbronnen voor vastgoedontwikkelingen kan een negatieve invloed hebben op de vennootschap. Zo kan
onder meer een verstrenging van de voorwaarden van grondfinanciering, de vereiste eigen middelen en vereiste
voorverkopen leiden tot de onbeschikbaarheid van financiering en aldus een negatieve invloed hebben op de
vennootschap en zijn activiteiten en projecten.
De vennootschap wordt eveneens blootgesteld aan het risico van het in gebreke blijven of van faillissement van
haar medecontractanten of de leveranciers en aannemers aangesteld voor een bepaald project.
Vastgoedrisico’s:
Risico’s met betrekking tot wet- en regelgeving
Politieke besluitvorming met betrekking tot een reeks (federale, regionale en lokale) wetgevingen zoals
bodemverontreiniging, grondverzet, bestemmingsplannen, verkavelingsvergunningen, bouwvergunningen,
milieuvergunningen, energieprestatie van gebouwen, stedenbouwkundige lasten, verzekeringsplicht, wet op de
openbare aanbestedingen, wet op de mede-eigendom, huurwet en, meer in het algemeen, wetswijzigingen of
veranderingen in de interpretatie of uitvoering van bestaande wet- of regelgeving kunnen tot extra kosten leiden of
andere nadelige gevolgen hebben, wat een invloed kan hebben op de werkzaamheden en het rendement van de
vennootschap.
Milieu-aansprakelijkheden
De activiteiten en het vastgoed van de vennootschap zijn onderworpen aan verschillende wetten en regelgeving
betreffende de bescherming van het milieu, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de regelgeving inzake bodem-,
water- en luchtkwaliteit, controles van gevaarlijke of giftige stoffen en richtlijnen betreffende gezondheid en
veiligheid, richtlijnen m.b.t. afbraakwerken en ‘fijn stof” of ‘asbestverwijdering”. Dergelijke wetten en regelgeving
kunnen de vennootschap (of in voorkomend geval, haar kopers en haar huurders) er eveneens toe verplichten
bepaalde vergunningen of licenties te hebben om haar of hun activiteiten uit te oefenen, die ze mogelijk niet tijdig
of helemaal niet kan of heeft kunnen bekomen. De vennootschap kan verplicht zijn om te betalen voor
saneringskosten en voor nazorgkosten voor eventueel verontreinigde eigendommen die ze momenteel bezit of in
het verleden in haar bezit heeft gehad.
Als vastgoedeigenaar kan de vennootschap ook onderhevig zijn aan boetes of andere straffen voor eventuele
tekortkomingen inzake naleving van de milieuwetgeving en kan ze aansprakelijk zijn voor herstelkosten. Bovendien
kan verontreinigd vastgoed waardedalingen ervaren.
Risico’s van de vastgoedmarkt
Het niveau van de huur- en verkoopprijzen, de verhuursnelheid en verkoopsnelheid worden sterk beïnvloed door
vraag en aanbod op de markt van verhuur en verkoop van vastgoed. Het risico bestaat erin dat een groeiend
aanbod in geval van een dalende vraag leidt tot negatieve operationele resultaten van de vennootschap.
Uitbouw van de vastgoedportefeuille
Met betrekking tot de investeringen in de pijplijn bestaat het risico dat, ondanks er een eerste screening met
betrekking tot deze projecten is gebeurd, en er desgevallend reeds een eerste overeenkomst werd getekend, er
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uiteindelijk geen investering wordt gedaan door de vennootschap omdat er geen finaal akkoord kan worden
bekomen of het project niet of niet tijdig vergund geraakt, dan wel de vennootschap niet tijdig de nodige middelen
voor de investering heeft ingezameld.
Risico’s verbonden aan het illiquide karakter van de projecten in portefeuille
De vastgoedmarkt is inherent illiquide. In dit kader is het mogelijk, mocht de vennootschap (delen van) zijn
vastgoedportefeuille op korte termijn moeten verkopen om welke reden dan ook, dat de vennootschap niet in staat
is enige projecten in zijn portefeuille te vervreemden tegen gunstige voorwaarden of zelfs niet in staat is om ze als
dusdanig te vervreemden. In geval van een versnelde verkoop is het mogelijk dat er een aanzienlijk verschil bestaat
tussen de reële waarde van de eigendom en de prijs waartegen de vennootschap dergelijke eigendom zou kunnen
verkopen.
Vastgoedontwikkelingsrisico’s:
Een projectontwikkeling gaat gepaard met verschillende risico’s, waaronder een verwervingsrisico,
vergunningsrisico, financieringsrisico, bouwrisico en een commercialisatierisico. Zelfs een grondige screening of due
diligence kan niet uitsluiten dat één van deze risico’s zich voordoet.
M.b.t. het verwervingsrisico bestaat het risico dat de grond vervuiling kent die niet geïdentificeerd werd in het kader
van een bodemonderzoek, of dat er geen bodemsanering nodig is maar dat de grond in het kader van de wetgeving
omtrent grondverzet als in bepaalde mate als vervuild wordt beschouwd.
Indien de gronden worden verworven van een overheidsinstantie, bestaat het risico dat een concurrent de gunning
aanvecht via een procedure voor de Raad van State.
Het is ook niet uitgesloten dat de vennootschap geconfronteerd wordt met meer concurrentie in het aankopen van
gronden en in de verkoop van zijn projecten. Dat kan gevolgen hebben voor de aankoop- en/of de verkoopprijzen,
op het risico dat bij het nemen van een grondpositie wordt genomen, en op de ontwikkelingskosten.
M.b.t. het vergunningsrisico bestaat onder meer het risico dat (i) bezwaren en/of beroep tegen een
omgevingsvergunning, bouwvergunning of verkavelingsvergunning worden aangetekend, (ii) dergelijke
beroepsprocedures lang aanslepen (die, naast - de daarmee gepaard gaande kosten, eveneens het risico inhouden
dat zelfs indien na een lange procedure de nodige vergunningen worden bekomen, de vooropgestelde
vastgoedontwikkeling niet meer aansluit aan de vraag van de markt op dat moment en dus een deel of het geheel
van de gemaakte kosten op het project dienen afgeschreven te worden; of die tot gevolg hebben dat de optie op
een bepaalde grond(positie) komt te vervallen of vroegtijdig dient te worden gelicht), (iii) een omgevings-, bouw- of
verkavelingsvergunning bepaalde (al dan niet stedelijke) lasten oplegt die redelijkerwijze niet verwacht konden
worden, (iv) archeologische opgravingen de aanvangsdatum van de bouw doen vertragen en extra kosten
genereren, of dat (v) een bouwvergunning maar kan bekomen worden met een lager dan gepland bouwvolume of
een bouwvergunning niet bekomen kan worden. Wat betreft de projecten die reeds gerealiseerd werden door de
Vennootschap in het verleden, bestaat het risico dat er inbreuken werden gepleegd op de vigerende
stedenbouwkundige regelgeving, met dien verstande dat de vennootschap naar beste oordeel meent dat de nodige
vergunningen steeds werden verkregen. Tevens bestaat het risico op zogenaamde ‘foutloze aansprakelijkheid’, d.i.
de aansprakelijkheid die ontstaat doordat, hoewel een bepaald bouwvolume vergund is in een bouwvergunning of
de bouwvergunning bepaalde verplichtingen oplegt (bv. aanplanten bepaald boomtype in de tuin), een nabijgelegen
pand schade ondervindt, waardoor een vergoeding aan de eigenaar van dit pand verschuldigd kan zijn.
M.b.t. het bouwrisico bestaat het risico dat bij de bouw onvoorziene bouwkosten optreden, zoals (maar niet beperkt
tot) (i) extra kosten voor asbestverwijdering, (ii) er massieven in de grond zitten waarvan men geen weet had, (iii)
een zwaardere en dus duurdere fundering nodig is, (iv) bouwprijzen die de hoogte in gaan omwille van onder meer
schaartste aan materialen of schaarste aan personeel of toenemende wetgevende eisen, (v) de bouwperiode die
langer duurt dan initieel voorzien, (vi) de bouw die later gestart kan worden omdat in een af te breken pand krakers
dienen te worden uitgezet, (vii) omliggende panden schade kennen door de bouwwerken, (viii) een innovatieve
bouwtechniek toegepast wordt door de aannemer die voor problemen zorgt waardoor de werf dient stilgelegd te
worden of (ix) bepaald materiaal zoals isolatie onvoldoende beschikbaar is in de markt waardoor de bouwtermijn
oploopt, Indien de bouw als gevolg van de manifestatie van deze risico’s vertraging oploopt, kunnen daardoor
bovendien vertragingsboetes naar kopers toe gegenereerd worden. Tevens bestaat het risico dat de
ingenieursbureaus of de architect, of de aannemer, fouten maken in hun werkzaamheden, wat zich in extremis zelf
zou kunnen vertalen in het instorten van (een deel van) het gebouw. Het is belangrijk dat de ontwikkelaar de nodige
maatregelen neemt (waaronder aangepaste contracten, plaatsbeschrijvingen en verzekeringen) ter ondervanging
6
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van het bouwrisico en het risico op het in gebreke blijven van de aannemer. Sommige risico’s zijn niet verzekerbaar.
Het risico bestaat ook dat bepaalde projecten of activiteiten onderverzekerd zijn of dat verzekeringsmaatschappijen
hun verplichtingen niet kunnen nakomen; of dat in het kader van de verplichte 10-jarige BA-verzekering (Wet
Peeters-Borsus) de modaliteiten van de verzekeringspolissen niet of niet op tijd uitgekristaliseerd zijn waardoor een
geplande werf niet tijdig kan worden opgestart.
Het risico bestaat dat bij de betaling van de facturen aan aannemers wordt vergeten om te controleren of de
aannemer in kwestie een achterstand van betaling heeft bij de sociale zekerheid of bij de B.T.W. Zo is bijvoorbeeld
een opdrachtgever die werken laat uitvoeren door een aannemer, of een aannemer die dezelfde werken laat
uitvoeren door een onderaannemer, onder bepaalde voorwaarden (die los staan van fiscale materies) verplicht 35
% van het verschuldigde bedrag in te houden en door te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.Onder
bepaalde voorwaarden (die los staan van de Sociale Zekerheid) moeten dezelfde opdrachtgevers en aannemers 15
% van het bedrag van de factuur inhouden en dit bedrag doorstorten aan de FOD Financiën. Het risico bestaat
tevens dat bij betaling van de factuur, deze consultatieplicht werd nageleefd, maar dat werd vergeten het bewijs bij
te houden dat geen bedrag diende te worden ingehouden, waardoor, in geval van achterstand van betaling van
deze aannemer, de RSZ of FOD Financiën vooralsnog en mits zij kan bewijzen dat de voorwaarden van nietinhouding niet waren vervuld, kan overgaan tot vraag tot betaling van deze bedragen.
Het risico bestaat tevens dat de facturen die voor projectontwikkelingen worden betaald, vervalst zijn, en dat de
factuur bijgevolg wordt betaald op een verkeerd rekeningnummer.
Het commercialisatierisico bestaat er in dat de ontwikkelde units niet kunnen worden verkocht of verhuurd aan de
vooropgestelde prijzen, of dat het tempo van verkoop of verhuur lager ligt dan voorzien. In een extreem scenario
kan het zijn dat, omdat de voorverkopen of voorverhuur van een bepaald vastgoedproject onvoldoende zijn, het
project geen bankfinanciering krijgt en het project dus niet kan worden opgestart tenzij dit volledig met eigen
middelen gebeurt. Een trage verkoop/verhuur en een verkoop/verhuur aan lagere prijzen verminderen de
rentabiliteit van een project. Het risico bestaat dat in de verkoop het aantal ‘investeringsappartementen’, die de
voorbije jaren een belangrijk aandeel hadden bij de verkoop, afneemt, of dat door de stijging van de rentevoeten de
verkoop vertraagt of dient te gebeuren aan verlaagde prijzen.
Daarnaast bestaat er het risico van wanbetaling van kopers, die de facturen met betrekking tot de bouw niet
betalen.
Er bestaat ook een afwikkelingsrisico, nl. dat een aantal units van een bepaald project niet verkocht geraken en er
dus geen kasstromen kunnen gegenereerd worden uit vastgoed in portefeuille. Indien het aannemingscontract
bepaalt dat de aannemer de constructies aanhoudt via een Recht van Opstal, dan zit hier tevens een
‘inkoopverplichting” van de vennootschap naar de aannemer aan verbonden op een welbepaald moment na
oplevering, welks maakt dat de vennootschap de niet-verkochte units aan bepaalde prijzen dient in te kopen.
Dergelijke inkoopbedragen kunnen, bij een slecht lopend project, significant zijn en de liquiditeitspositie van de
vennootschap in het gedrang brengen.
Tenslotte bestaat het risico dat, gezien de sterke groei in appartementsgebouwen en in assistentiewoningen, er
geen syndicus of beheersinstantie kan worden aangesteld dan wel dat deze instantie een partij is waarin het aantal
kandidaten sterk beperkt is.
Operationeel risico:
Ongeschikte beleidskeuzes
Bij het overwegen van investeringen en het ontwikkelen van zijn portefeuille, maakt de vennootschap bepaalde
inschattingen met betrekking tot economische, markt- en andere omstandigheden, inclusief inschattingen met
betrekking tot de waarde of de potentiële waarde van vastgoed en het potentiële rendement. Ongeschikte
beleidsbeslissingen kunnen leiden tot het niet behalen van de vooropgestelde rendementen, een bedreiging
vormen voor de stabiliteit van de inkomstenstroom, of resulteren in een vastgoed(ontwikkelings)portefeuille die
niet (volledig) is aangepast aan de vraag van de beoogde doelgroep(en).
Management
Het management van de vennootschap beschikt over uitgebreide ervaring en een grondige kennis van de
vastgoedsector, teneinde de strategie van de vennootschap uit te tekenen en zijn dagdagelijkse werking aan te
sturen. De projecten en de inkomsten van de vennootschapen zouden mogelijks kunnen beïnvloed worden door
7
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het vertrek van één van de managers.
Personeel
De vennootschap is onderhevig aan risico’s in verband met het mogelijkse verlies van of de onbekwaamheid om
deskundige en gemotiveerde medewerkers aan te trekken. De implementatie van de business plannen van de
vennootschap zou kunnen ondermijnd worden door de afwezigheid van bekwame en geschoolde personeelsleden,
of door het onverwachte vertrek van belangrijke werknemers. Het is onzeker of de vennootschap in staat zal zijn
om haar huidige medewerkers te behouden. Een tekort aan bekwaam personeel zou de vennootschap ertoe
kunnen brengen om de verloning te verhogen, teneinde de nodige belangrijke werknemers te kunnen aanwerven.
Bovendien is de vennootschap onderhevig aan mogelijke risico’s in verband met wangedrag, nalatigheid of fraude
door zijn werknemers, hetgeen zou kunnen resulteren in strafrechtelijke sancties, financiële schade en
reputatieschade. Hoewel de vennootschap zijn werknemers strikt opvolgt, is het niet steeds mogelijk om wangedrag
te voorkomen via de bestaande interne controlesystemen.
Rampen en geopolitieke gebeurtenissen
Rampen (zoals aardbevingen, orkanen, overstromingen en brand), geopolitieke gebeurtenissen (zoals politieke
onrust, militaire conflicten) of andere onzekerheden (zoals terroristische aanslagen) in België of andere gebieden
relevant voor de vennootschap zouden de financiële resultaten van de vennootschap op negatieve wijze kunnen
beïnvloeden.
Financieel risicobeheer:
Bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit wordt de vennootschap blootgesteld aan een aantal financiële risico’s die
een aanzienlijke negatieve impact kunnen hebben op zijn activiteiten, bedrijfsresultaten, financiële toestand en
vooruitzichten:
-Interestrisico met betrekking tot kredieten met variabele rente: schommelingen in rentevoeten kunnen leiden tot
gevoelige stijgingen van de rentebetalingen op de schuld van de vennootschap;
-Interestrisico met betrekking tot kredieten met vaste rente: schommelingen in de middellange en lange termijn
rentevoeten kunnen leiden tot gevoelige stijgingen van de rentebetalingen op de schuld van de vennootschap bij
het verwerven van nieuwe projecten of bij het herfinancieren van bestaande kredieten;
-Kredietrisico: wijzigingen in de kredietkwaliteit en de insolventie van de financiële partners van de vennootschap
kunnen de vennootschap blootstellen aan de wanprestatie van één van haar financiële tegenpartijen. In dit kader
kan (i) de vennootschap een verlies van deposito’s lijden en/of (ii) onderworpen zijn aan de opzegging van
bestaande kredietfaciliteiten of aan de kosten verbonden aan het herstructureren van de kredietfaciliteiten
wanneer deze worden overgenomen door andere financiële instellingen en aan een risico op hogere lasten voor
nieuwe kredietafspraken en/of (iii) een verwachte verlenging van een bepaalde kredietlijn zich niet voordoen.
-Liquiditeitsrisico: het succes van de activiteiten van de vennootschap hangt in hoge mate af van zijn vermogen om
financiële middelen op te halen, in de vorm van vreemd vermogen of eigen vermogen, teneinde in staat te zijn haar
huidige activiteiten en investeringen te financieren. Er kunnen zich uiteenlopende ongunstige scenario’s (waaronder
een verstoring van de internationale financiële schuld- en aandelenkapitaalmarkten, een vermindering van de
kredietverleningscapaciteiten van de banken of een verslechtering van de kredietwaardigheid van de
vennootschap) ontwikkelen die elk op hun beurt zouden kunnen leiden tot het niet beschikbaar zijn van financiering
of een tekort aan financieringsmogelijkheden. Elk van deze gebeurtenissen zou ertoe kunnen leiden dat de
vennootschap problemen ervaart om onder zijn bestaande of nieuwe kredietfaciliteiten toegang te verkrijgen tot
financiering. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de vennootschap (i) niet in staat is zijn financiële verplichtingen
na te komen, met inbegrip van interestbetalingen, convenanten, terugbetalingen van leningen, operationele
uitgaven of ontwikkelingskosten, wanneer deze opeisbaar worden, of (ii) om fondsen te vervangen die nodig zijn om
zijn activiteiten te financieren en/of toegang te verkrijgen tot de liquide middelen die de vennootschap nodig heeft.
Daarnaast zouden deze gebeurtenissen kunnen leiden tot een hogere kostprijs van de schuld, wat een nadelige
impact kan hebben op de kasstromen en de financiële toestand van de vennootschap.
Juridische risico’s m.b.t. geschillen en controles:
Hangende en toekomstige geschillen
In de normale loop van zijn bedrijfsactiviteiten zou de vennootschap betrokken kunnen worden bij gerechtelijke
procedures (bijvoorbeeld met betrekking tot contractuele verplichtingen, aansprakelijkheden van de werkgever,
strafrechtelijke kwesties, bouwvergunningen, enz.) en is hij onderworpen aan fiscale en administratieve controles.
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Secundaire risico’s van belang voor de vennootschap omvatten onder andere reputatieschade met betrekking tot
het imago, de ethische principes en de modus operandi van de onderneming.
Naar best weten van de vennootschap, is de vennootschap op datum van dit jaarverslag niet betrokken of is hij
geen partij bij enige gerechtelijke of scheidsrechtelijke procedure die een aanzienlijke nadelige impact kunnen
hebben op de activiteiten, de bedrijfsresultaten, de rendabiliteit, de financiële toestand en de vooruitzichten van de
vennootschap.
Mogelijke wijzigingen van de fiscale regelgeving van toepassing op de vennootschap
Er zouden zich wijzigingen aan de bestaande fiscale wet- en regelgeving (zoals onder meer de regelgeving inzake
B.T.W., de registratierechten, de onroerende voorheffing, de leegstandstaks, de belasting op onbebouwde percelen,
de gemeentelijke bouwbelasting, etc.) of wijzigingen met betrekking tot de interpretatie en toepassing ervan door
de autoriteiten of de rechtbanken kunnen voordoen die de vennootschap ertoe zouden kunnen verplichten
aanzienlijke bijkomende uitgaven te doen met betrekking tot één of meerdere van zijn projecten in eigendom of
anderszins, of die een aanzienlijke nadelige impact zouden kunnen hebben op de activiteiten, de bedrijfsresultaten,
de rentabiliteit, de financiële toestand en de vooruitzichten van de vennootschap.
2. Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar
Sinds het afsluiten van het boekjaar hebben er zich geen gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de
financiële positie van de vennootschap op belangrijke wijze beïnvloeden.
3. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen
beïnvloeden.
Hiervoor verwijzen wij naar punt 1.2 tot en met 1.4.
4. Onderzoek en ontwikkeling
Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werden in het voorbije boekjaar geen activiteiten uitgevoerd.
5. Bijkantoren
Nihil.
6. Verantwoording waarderingsregels
Niet van toepassing.
7. Vermeldingen vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Nihil.
8. Informatie bij gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten voor zover betekenisvol
De vennootschap heeft geen gebruik gemaakt van dergelijke financiële instrumenten.
9. Verantwoording van de onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van
ten minste één lid van het auditcomité.
De vennootschap heeft geen auditcomité.
Slot
Wij vragen u de jaarrekening te willen goedkeuren en ons en de commissaris kwijting te verlenen voor het
uitgeoefende mandaat gedurende het voorbije boekjaar.
Tot slot danken wij allen die zich in het voorbije jaar ingezet hebben voor de werking van de vennootschap.
Te Sint-Denijs-Westrem op 24/01/2022.
Handtekening bestuurders:
Mevrouw Morel Sabine
Bestuurder

Minerva Management BV,
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer De
Graeve Dirk
Gedelegeerd bestuurder

Green Park Investments BV,
vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer De Graeve
Frank
Gedelegeerd bestuurder
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N°

0415874533

VOL-kap 8

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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N°

0415874533

VOL-kap 10

SOCIALE BALANS

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

100 - 200

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

Tijdens het boekjaar

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

1001

4,9

3,2

Deeltijds

1002

2

1

1

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1003

5,9

3,8

2,1

Voltijds

1011

5.492

4.314

1.178

Deeltijds

1012

1.194

1.005

189

Totaal

1013

6.686

5.319

1.367

Voltijds

1021

420.137

330.044

90.093

Deeltijds

1022

91.340

76.919

14.421

Totaal

1023

511.477

406.963

104.514

1,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

Tijdens het vorige boekjaar

Codes

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

7,8

5,3

2,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

8.634

6.214

2.420

Personeelskosten

1023

446.301

321.171

125.130

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen
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N°

0415874533

VOL-kap 10

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

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers

Codes

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

105

3

2

4

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

3

2

4

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

1

1

1,6

1

1

1,6

2

1

2,4

2

1

2,4

3

1

3,6

1

0,4

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen

120

lager onderwijs

1200

secundair onderwijs

1201

hoger niet-universitair onderwijs

1202

universitair onderwijs

1203

Vrouwen

121

lager onderwijs

1210

secundair onderwijs

1211

hoger niet-universitair onderwijs

1212

universitair onderwijs

1213

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel

130

Bedienden

134

Arbeiders

132

Andere

133

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Codes

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

Kosten voor de vennootschap

152

1. Uitzendkrachten

2. Ter beschikking van de
vennootschap gestelde personen
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N°

0415874533

VOL-kap 10

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

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

Codes

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

205

3

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

3

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

212

Vervangingsovereenkomst

213

0

3

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

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

Codes

1. Voltijds

3

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

305

4

0

4

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

4

4

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

312

Vervangingsovereenkomst

313

1

1

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

341

Afdanking

342

1

1

Andere reden

343

2

2

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de
vennootschap

350

Page 59 of 60

N°

0415874533

VOL-kap 10

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste
van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5801

5811

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

5812

Nettokosten voor de vennootschap

5803

5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133

Aantal betrokken werknemers

5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

5832

Nettokosten voor de vennootschap

5823

5833

Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de vennootschap

5843

5853

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

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
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