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NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.   VKT 1

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

 

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: Energie voor meer natuur

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres: Steenstraat Nr.: 25 Bus:

Postnummer: 2180 Gemeente: Ekeren

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Antwerpen, afdeling Antwerpen

Internetadres:

  Ondernemingsnummer       BE0832103018

DATUM 22/12/2010 van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de
oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

 

JAARREKENING IN EURO  

goedgekeurd door de algemene vergadering van       26/05/2020  

 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van       01/01/2019 tot
     

31/12/2019  

Vorig boekjaar van       01/01/2018 tot
     

31/12/2018  

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

 

Totaal aantal neergelegde bladen: 17 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: VKT 6.4, VKT 6.5, VKT 6.6, VKT 6.7, VKT 6.9, VKT 7.1, VKT 7.2, VKT 8, VKT 12, VKT 13, VKT 14, VKT 15, VKT
17, VKT 18, VKT 19
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Natuur.koepel vzwaf1ebd0e26b7ef
met als vaste vertegenwoordiger Herman Nachtergaele
Bestuurder

Natuurpunt Antwerpen Noord17cc3eb79f43c6
met als vaste vertegenwoordiger Cornelius Ibens
Bestuurder

 

 

 

 

 

 

Natuurpunt Gent02b69394c41028
met als vaste vertegenwoordiger Sam Desiere
Bestuurder

Samyn Wimf4cde970bfdf98
Bestuurder

 

 

 

 

 

 

Van Poucke Piet0cb5c84ff33565
Bestuurder
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Deze jaarrekening betreft niet een vennootschap die onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van

vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.
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Nr. BE0832103018   VKT 2.1

  LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

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

onderneming

NATUUR.KOEPEL VZW

BE0451156502

Normandiëstraat 178

8560 Wevelgem

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   01-05-2018 Einddatum van het mandaat:   01-05-2021 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

NACHTERGAELE Herman (178)

Normandiëstraat 178

8560 Wevelgem

BELGIË

NATUURPUNT ANTWERPEN NOORD

BE0429415832

Steenstraat 25

2180 Antwerpen

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   01-05-2018 Einddatum van het mandaat:   01-05-2021 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

IBENS Cornelius

Steenstraat 25

2180 Ekeren

BELGIË

NATUURPUNT GENT

BE0414689549

Driepikkelstraat 34

9030 Gent

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   01-05-2018 Einddatum van het mandaat:   01-05-2021 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

DESIERE Sam (83)
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Cederstraat 83

9000 Gent

BELGIË

SAMYN Wim

Wijnbergstraat 232

8560 Wevelgem

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   01-05-2018 Einddatum van het mandaat:   01-05-2021 Bestuurder

VAN POUCKE Piet

Zamanstraat 37

9160 Lokeren

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   01-05-2018 Einddatum van het mandaat:   01-05-2021 Bestuurder

ACHIEL CLYBOUW, ANDRÉ CLYBOUW EN
CO BEDRIJFSREVISOREN (B00162)

BE0446129922

Oosterveldlaan 246

2610 Wilrijk

BELGIË

Begindatum van het mandaat:  
28/08/2019

Einddatum van het mandaat:   24/05/2022 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

CLYBOUW André ( A00510 )

Oosterveldlaan 246

2610 Wlilrijk

BELGIË

Energie voor meer natuur BE0832103018 31/12/2019

5



Nr. BE0832103018   VKT 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 geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris

is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of

bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

  A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming,

  B. Het opstellen van de jaarrekening,

  C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

  D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,

kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-

fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn

opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnu
mmer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

    ACHIEL CLYBOUW, ANDRE CLYBOUW EN CO. - BEDRIJFSREVISOREN - REVISEURS
D'ENTREPRISES

B00162

    BE0446129922 C    

    Oosterveldlaan 246 D    

    2610 Wilrijk     

    BELGIË     

    Direct of indirect vertegenwoordigd door

                CLYBOUW Arnaud

    BOEKHOUDKANTOOR SEEUWS - KODIAC 70231434

    BE0460636568 A    

    Hoogboomsteenweg 4 B    

    2950 Kapellen     

    BELGIË     

    Direct of indirect vertegenwoordigd door

                SEEUWS Kris
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N° BE0832103018   VKT 3.1

  JAARREKENING  

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN    20      

VASTE ACTIVA    21/28 1.315.465,98    1.419.480,97   

Immateriële vaste activa 6.1.1    21      

Materiële vaste activa 6.1.2    22/27 1.315.465,98    1.419.480,97   

      Terreinen en gebouwen    22      

      Installaties, machines en uitrusting    23 863.965,98    935.730,97   

      Meubilair en rollend materieel    24      

      Leasing en soortgelijke rechten    25 451.500,00    483.750,00   

      Overige materiële vaste activa    26      

      Activa in aanbouw en vooruitbetalingen    27      

Financiële vaste activa 6.1.3    28      

VLOTTENDE ACTIVA    29/58 750.180,58    727.530,59   

Vorderingen op meer dan één jaar    29      

      Handelsvorderingen    290   

      Overige vorderingen    291      

Voorraden en bestellingen in uitvoering    3      

      Voorraden    30/36      

      Bestellingen in uitvoering    37      

Vorderingen op ten hoogste één jaar    40/41 230.530,63    226.985,77   

      Handelsvorderingen    40 66.075,00    76.985,77   

      Overige vorderingen    41 164.455,63    150.000,00   

Geldbeleggingen    50/53      

Liquide middelen    54/58 519.649,95    500.544,82   

Overlopende rekeningen    490/1      

TOTAAL VAN DE ACTIVA    20/58 2.065.646,56    2.147.011,56   
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N° BE0832103018   VKT 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN    10/15 1.684.224,24    1.672.021,48   

Kapitaal    10 1.374.000,00    1.404.750,00   

      Geplaatst kapitaal    100 1.374.000,00    1.404.750,00   

      Niet-opgevraagd kapitaal (-)    101      

Uitgiftepremies    11      

Herwaarderingsmeerwaarden    12      

Reserves    13 17.670,20    13.805,06   

      Wettelijke reserves    130 17.670,20    13.805,06   

      Onbeschikbare reserves    131         

            Voor eigen aandelen    1310         

            Andere    1311      

      Belastingvrije reserves    132      

      Beschikbare reserves    133      

Overgedragen winst (verlies) (+)(-)    14 292.554,04    253.466,42   

Kapitaalsubsidies    15      

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN    16      

Voorzieningen voor risico's en kosten    160/5      

      Pensioenen en soortgelijke verplichtingen    160      

      Fiscale lasten    161      

      Grote herstellings- en onderhoudswerken    162      

      Milieuverplichtingen    163      

      Overige risico's en kosten    164/5      

Uitgestelde belastingen    168      
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N° BE0832103018   VKT 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN    17/49 381.422,32    474.990,08   

Schulden op meer dan één jaar 6.3    17 247.916,12    285.408,01   

      Financiële schulden    170/4 247.916,12    285.408,01   

            Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden    172/3 247.916,12    285.408,01   

            Overige leningen    174/0      

      Handelsschulden    175      

      Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen    176      

      Overige schulden    178/9      

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3    42/48 133.506,20    189.582,07   

      Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen    42 37.491,89    36.139,48   

      Financiële schulden    43      

            Kredietinstellingen    430/8      

            Overige leningen    439      

      Handelsschulden    44 21.747,76    40.938,22   

            Leveranciers    440/4 21.747,76    40.938,22   

            Te betalen wissels    441      

      Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen    46      

      Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten

   45 39.706,54    74.838,89   

            Belastingen    450/3 39.706,54    74.838,89   

            Bezoldigingen en sociale lasten    454/9      

      Overige schulden    47/48 34.560,01    37.665,48   

Overlopende rekeningen    492/3      

TOTAAL VAN DE PASSIVA    10/49 2.065.646,56    2.147.011,56   

Energie voor meer natuur BE0832103018 31/12/2019

9



N° BE0832103018   VKT 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

      Brutomarge (+)/(-)    9900 233.489,08    245.022,84   

            Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten   76A      

        Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.4    62      

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

   630 104.014,99    104.014,99   

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

   631/4      

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

   635/8      

      Andere bedrijfskosten    640/8 398,00    1.169,50   

      Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)    649      

      Niet-recurrente bedrijfskosten   66A      

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)    9901 129.076,09    139.838,35   

Financiële opbrengsten    6.4    75/76B 1.800,00    2.501,28   

      Recurrente financiële opbrengsten    75 1.800,00    2.501,28   

            Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies    753      

      Niet-recurrente financiële opbrengsten   76B      

Financiële kosten    6.4    65/66B 13.953,54    16.695,09   

      Recurrente financiële kosten    65 13.953,54    16.695,09   

      Niet-recurrente financiële kosten    66B      

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)    9903 116.922,55    125.644,54   

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen    780      

Overboeking naar de uitgestelde belastingen    680      

Belastingen op het resultaat (+)/(-)    67/77 39.619,79    28.857,36   

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)    9904 77.302,76    96.787,18   

Onttrekking aan de belastingvrije reserves    789      

Overboeking naar de belastingvrije reserves    689      

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)    9905 77.302,76    96.787,18   
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N° BE0832103018   VKT 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)    9906 330.769,18    293.424,53   

      Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)    9905 77.302,76    96.787,18   

      Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-)    14P 253.466,42    196.637,35   

Onttrekking aan het eigen vermogen    791/2      

Toevoeging aan het eigen vermogen    691/2 3.865,14    4.839,36   

      aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies    691      

      aan de wettelijke reserve    6920 3.865,14    4.839,36   

      aan de overige reserves    6921      

Over te dragen winst (verlies) (+)(-)    14 292.554,04    253.466,42   

Tussenkomst van de vennoten in het verlies    794      

Uit te keren winst    694/7 34.350,00    35.118,75   

      Vergoeding van het kapitaal    694 34.350,00    35.118,75   

      Bestuurders of zaakvoerders    695      

      Werknemers    696      

      Andere rechthebbenden    697      
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N° BE0832103018   VKT 6.1.1

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  8059P xxxxxxxxxxx   

Mutaties tijdens het boekjaar

      Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  8029  

      Overdrachten en buitengebruikstellingen  8039  

      Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)  8049  

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  8059  

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  8129P xxxxxxxxxxx   

Mutaties tijdens het boekjaar

      Geboekt  8079  

      Teruggenomen  8089  

      Verworven van derden  8099

      Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  8109  

      Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)  8119

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  8129  

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  (21)  

Energie voor meer natuur BE0832103018 31/12/2019

12



N° BE0832103018   VKT 6.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar     8199P xxxxxxxxxxx     2.080.299,78     

Mutaties tijdens het boekjaar

      Aanschaffingen     8169 0,00     

      Overdrachten en buitengebruikstellingen     8179 0,00     

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar     8199 2.080.299,78     

Meerwaarden per einde van het boekjaar     8259P xxxxxxxxxxx         

Mutaties tijdens het boekjaar

      Geboekt     8219     

      Verworven van derden     8229     

      Afgeboekt     8239     

      Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)     8249     

Meerwaarden per einde van het boekjaar     8259     

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar     8329P xxxxxxxxxxx     660.818,81     

Mutaties tijdens het boekjaar

      Geboekt     8279 104.014,99     

      Teruggenomen     8289     

      Verworven van derden     8299     

      Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen     8309 0,00     

      Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)     8319     

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar     8329 764.833,80     

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR     (22/27) 1.315.465,98     
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N° BE0832103018   VKT 6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar     8395P xxxxxxxxxxx         

Mutaties tijdens het boekjaar

      Aanschaffingen     8365     

      Overdrachten en buitengebruikstellingen     8375     

      Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)     8385     

      Andere mutaties (+)/(-)     8386     

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar     8395     

Meerwaarden per einde van het boekjaar     8455P xxxxxxxxxxx         

Mutaties tijdens het boekjaar

      Geboekt     8415     

      Verworven van derden     8425     

      Afgeboekt     8435     

      Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)     8445     

Meerwaarden per einde van het boekjaar     8455     

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar     8525P xxxxxxxxxxx         

Mutaties tijdens het boekjaar

      Geboekt     8475     

      Teruggenomen     8485     

      Verworven van derden     8495     

      Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen     8505     

      Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)     8515     

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar     8525     

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar     8555P xxxxxxxxxxx         

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-)     8545     

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar     8555     

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR     (28)     
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N° BE0832103018   VKT 6.2

STAAT VAN HET KAPITAAL

Codes Boekjaar

Eigen aandelen

      Gehouden door de vennootschap zelf

            Kapitaalbedrag   8721   

            Aantal aandelen   8722   

      Gehouden door haar dochters

            Kapitaalbedrag   8731   

            Aantal aandelen   8732   
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N° BE0832103018   VKT 6.3

STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN
ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen   (42) 37.491,89

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

  8912 180.895,88   [

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar   8913 67.020,24   [

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

      Financiële schulden   8921

            Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden   891

            Overige leningen   901

      Handelsschulden   8981

            Leveranciers   8991

            Te betalen wissels   9001

      Ontvangen 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 onderneming

      Financiële schulden   8922

            Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden   892

            Overige leningen   902

      Handelsschulden   8982

            Leveranciers   8992

            Te betalen wissels   9002

      Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen   9012

      Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten   9022

            Belastingen   9032

            Bezoldigingen en sociale lasten   9042

      Overige schulden   9052

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

  9062   
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N° BE0832103018   VKT 6.8

WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering

van het Wetboek van vennootschappen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde

waarderingsregels:

Niet van toepassing

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Niet van toepassing

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming:

Niet van toepassing

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.

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

Niet van toepassing

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en ontwaardingen

waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir:

Niet van toepassing

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:

Niet van toepassing

II. Bijzondere regels

Oprichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd: 

Niet van toepassing

Materiële vaste activa:

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

Afschrijvingen geboekt tijdens het jaar

• Installaties, machines en uitrusting:

L - 5,00% - 5,00% 5,00% - 5,00%

• Andere materiële vaste activa:

L - NG 5,00% - 5,00% 5,00% - 5,00%

Schulden:

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

Vreemde valuta:

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op de volgende grondslagen:

Niet van toepassing

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:
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Niet van toepassing
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N° BE0832103018   VKT 9

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET ARTIKEL 100 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN TE

VERMELDEN INLICHTINGEN

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN 
(posten 45 en 178/9 van de passiva)

Vervallen belastingschulden     9072 623,70    

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid     9076

BEDRAG VAN DE KAPITAAL- EN INTERESTSUBSIDIES TOEGEKEND OF AANGEREKEND DOOR
DE OVERHEID OF DOOR OVERHEIDSINSTELLINGEN

    9078
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N° BE0832103018   VKT 10

JAARVERSLAG
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N° BE0832103018   VKT 11

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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OPENSTAANDE CONTROLES

Naam klant: Energie voor meer natuur

Boekjaar: 01/01/2019 - 31/12/2019

Munt: EUR

Schema JR: VKT

WETTELIJKE CONTROLES

BIJKOMENDE CONTROLES

CONTROLES BINNEN SOCIALE BALANS

Geen controles vastgesteld binnen de sociale balans

BOEKHOUDRECHTELIJKE CONTROLES

Datum neerlegging

De datum van goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering moet ouder zijn dan of gelijk aan de datum waarop

de NEERLEGGING gebeurt.

Datum algemene vergadering Datum neerlegging

26/05/2020 05/05/2020

 

 

Datum algemene vergadering binnen 6 maand na afsluiting boekjaar

De datum van de algemene vergadering vindt normaal gezien plaats binnen de 6 maand na de einddatum van het afgesloten

boekjaar.

Einddatum boekjaar Datum algemene vergadering

31/12/2019 26/05/2020

 

 

Verificatie- of correctietaak

Werd alles ingevuld in de betreffende toelichting? Men dient namelijk meegeven of er een verificatie- of correctietaak werd

opgedragen betreffende de jaarrekening. Mocht dit niet het geval zijn, dient dit tevens aangeduid te worden op de betreffende

toelichting. Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie
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Wettelijke reserve

Voor de vorming van de wettelijke reserves bij een BVBA/CVBA/COMMVA/NV, dient de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in

te houden van ten minste een twintigste van de nettowinst ( = 9905 + 14P ). De verplichting houdt echter op wanneer deze wettelijke

reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal (code 100) heeft bereikt.

Vennootschapsvorm 14P >= 0 9905 > 0 130 < 100*0.10

CVBA 253.466,42 77.302,76 17.670,20 < 137.400,00

6920 (9905)*0.05

3.865,14 3.865,14

 

 

Uitkering dividenden

Indien op de afsluitingsdatum het netto-actief (20/58 - 16 - (17/49 - 694 - 695) - 20) is gedaald, of zou dalen omwille van een

uitkering (code 694/695), beneden het bedrag van het gestorte of opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet

mogen worden uitgekeerd (wettelijk of statutair), mag er geen uitkering van dividenden geschieden.

Vennootschapsvorm Code 694 Code 695

CVBA 34.350,00 0,00

20/58 - 16 - (17/49 - 694 - 695) - 20 10 + 11 + 12 + 130 + 131 + 15

1.718.574,24 1.391.670,20

 

 

Uitkering dividenden vorig boekjaar

Indien op de afsluitingsdatum vorig boekjaar het netto-actief (20/58 - 16 - (17/49 - 694 - 695) - 20) is gedaald, of zou dalen omwille

van een uitkering (code 694/695), beneden het bedrag van het gestorte of opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die

niet mogen worden uitgekeerd (wettelijk of statutair), mag er geen uitkering van dividenden geschieden.

Vennootschapsvorm Code 694P Code 695P

CVBA 35.118,75 0,00

20/58P - 16P - (17/49P - 694P - 695P) - 20P 10P + 11P + 12P + 130P + 131P + 15P

1.707.140,23 1.418.555,06
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Uitkering dividenden

Indien op de afsluitingsdatum het netto-actief (20/58 - 16 - (17/49 - 694 - 695) - 20) is gedaald, of zou dalen omwille van een

uitkering (code 694/695), beneden het bedrag van het gestorte of opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet

mogen worden uitgekeerd (wettelijk of statutair), mag er geen uitkering van dividenden geschieden.

Vennootschapsvorm Code 694 Code 695

CVBA 34.350,00 0,00

694 + 695 (20/58 - 16 - (17/49 - 694 - 695) - 20) - (10 + 11 + 12 + 130 + 131
+ 15)

34.350,00 326.904,04

 

 

Uitkering dividenden vorig boekjaar

Indien op de afsluitingsdatum vorig boekjaar het netto-actief (20/58 - 16 - (17/49 - 694 - 695) - 20) is gedaald, of zou dalen omwille

van een uitkering (code 694/695), beneden het bedrag van het gestorte of opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die

niet mogen worden uitgekeerd (wettelijk of statutair), mag er geen uitkering van dividenden geschieden.

Vennootschapsvorm Code 694P Code 695P

CVBA 35.118,75 0,00

694P + 695P (20/58P - 16P - (17/49P - 694P - 695P) - 20P) - (10P + 11P + 12P +
130P + 131P + 15P)

35.118,75 288.585,17

 

 

Uitzonderlijke werkzaamheden/opdrachten commissaris in het jaarverlag

Indien er een commissaris is opgenomen in de lijst van bestuurders, zaakvoerders en commissarissen en deze uitzonderlijke

werkzaamheden of bijzondere opdrachten heeft vervuld in die hoedanigheid, dan dient dit expliciet opgenomen te worden in het

jaarverslag alsook de eraan verbonden bezoldiging.

 

 

Fusie/splitsing

Er dient nagegaan te worden of de vennootschap tijdens het boekjaar een andere onderneming heeft overgenomen (fusie) of

activiteiten heeft afgestoten (splitsing)
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	Rekeningen

