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JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
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IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)
Naam:

METRICS IN BALANCE

Rechtsvorm:

Naamloze vennootschap

Adres:

Zuiderlaan

Postnummer:
Land:

9000

Nr: 1-3
Gemeente:

Bus: 8

Gent

België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van

Gent, afdeling Gent

Internetadres:
Ondernemingsnummer

BE 0665.584.108

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

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene
vergadering van

28-10-2016

08-09-2020

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.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:
VOL 6.2.1, VOL 6.2.2, VOL 6.2.3, VOL 6.2.4, VOL 6.2.5, VOL 6.3.1, VOL 6.3.4, VOL 6.3.5, VOL 6.4.2, VOL 6.4.3, VOL
6.5.2, VOL 6.6, VOL 6.7.2, VOL 6.8, VOL 6.11, VOL 6.12, VOL 6.14, VOL 6.16, VOL 6.17, VOL 6.18.2, VOL 6.20, VOL
8, VOL 9, VOL 11, VOL 12, VOL 13, VOL 14, VOL 15, VOL 16

1/29

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.

BE 0665.584.108

VOL 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
VAN ACKER Philippe
Jenny Montignylaan 7
9831 Deurle
BELGIË
Begin van het mandaat: 25-10-2016

Einde van het mandaat: 30-05-2022

bestuurder

Einde van het mandaat: 30-05-2022

Gedeleerd bestuurder

DE VREESE Guy
Kapitteldreef 33 33
9830 Sint-Martens-Latem
BELGIË
Begin van het mandaat: 25-10-2016
VERSTRAETE Dirk
Dennenlaan 31
9120 Beveren-Waas
BELGIË
Gedeleerd bestuurder

Begin van het mandaat: 07-03-2018
CAVALLI CONSULTING BV
BE 0423.530.902
Kluisdreef 8
2970 Schilde
BELGIË
Begin van het mandaat: 25-10-2016

Einde van het mandaat: 30-05-2022

bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:
GRYSPEERDT Marc
Kluisdreef 8
2970 Schilde
BELGIË

3/29

Nr.

BE 0665.584.108

VOL 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 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.

4/29

Nr.

BE 0665.584.108

VOL 3.1

JAARREKENING
BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten

6.1
6.2
6.3

6.4/6.5.1
6.15

6.15

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden
Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerking
Gereed product
Handelsgoederen
Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Vooruitbetalingen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen
Geldbeleggingen
Eigen aandelen
Overige beleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

6.5.1/6.6

6.6

Codes
20
21/28
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28
280/1
280
281

Vorig boekjaar

Boekjaar

23.168
12.076.887

25.102
36.775

106.887

36.775

76.556
331

36.775

30.000
11.970.000
11.970.000
11.970.000

282/3
282
283
284/8
284
285/8
29/58
29
290
291
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41
50/53
50
51/53
54/58
490/1
20/58

127.201

20.931

119.315
116.925
2.390

16.366
12.827
3.539

7.886

3.937
628

12.227.256

82.808
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Nr.

BE 0665.584.108

VOL 3.2
Toel.

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
Voor eigen aandelen
Andere
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies)
(+)/(-)
Kapitaalsubsidies
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief

6.7.1

6.8

SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
Financiële schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/15
10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133
14
15

Vorig boekjaar

Boekjaar

11.797.589

-370.922

12.438.001
12.438.001

161.500
161.500

-640.413

-532.422

429.667

453.730

370.423

414.986

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE
BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Fiscale lasten
Grote herstellings- en onderhoudswerken
Milieuverplichtingen
Overige risico's en kosten
Uitgestelde belastingen

Codes

6.9

6.9

16
160/5
160
161
162
163
164/5
168
17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

6.9

6.9

100.000

100.000

100.000
92.048
92.048

100.000
54.196
54.196
5.138

45
450/3
454/9
47/48
492/3

455
455
177.920
59.244

8.890
5.034
3.856
246.761
38.744

10/49

12.227.256

82.808

6/29

Nr.

BE 0665.584.108

VOL 4

RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Voorraad goederen in bewerking en gereed product
en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten
Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
Aankopen
Voorraad: afname (toename)
(+)/(-)
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten
(-)
Niet-recurrente bedrijfskosten
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)
(+)/(-)
Financiële opbrengsten
Recurrente financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Financiële kosten
Recurrente financiële kosten
Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa
andere dan voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
(+)/(-)
Andere financiële kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen
Overboeking naar de uitgestelde belastingen
Belastingen op het resultaat
(+)/(-)
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen
Winst (Verlies) van het boekjaar
(+)/(-)
Onttrekking aan de belastingvrije reserves
Overboeking naar de belastingvrije reserves
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

6.10

6.10
6.12

6.10

Codes
70/76A
70
71
72
74
76A
60/66A
60
600/8
609
61
62

630

6.10

631/4

6.10
6.10

635/8
640/8

6.12

6.11
6.12
6.11

6.12

6.13

649
66A
9901
75/76B
75
750
751
752/9
76B
65/66B
65
650

651
652/9
66B
9903
780
680
67/77
670/3
77
9904
789
689
9905

Vorig boekjaar

Boekjaar

32.727
32.727

4.653
1.349

3.304
137.743
1.353
1.353

302.412
1.160
1.160

104.932

185.162
97.710

29.446

18.219

2.012

160

-105.016
1.906
1.906

1.906

-297.759
635
635

635

4.426
4.426
2.940

3.288
3.288
1.483

1.486

1.806

-107.537

-300.412

454
454

255
455

-107.990

200
-300.667

-107.990

-300.667
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Nr.

BE 0665.584.108

VOL 5

RESULTAATVERWERKING
Codes

Te bestemmen winst (verlies)
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar
Onttrekking aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de reserves
Toevoeging aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserve
aan de overige reserves
Over te dragen winst (verlies)
Tussenkomst van de vennoten in het verlies
Uit te keren winst
Vergoeding van het kapitaal
Bestuurders of zaakvoerders
Werknemers
Andere rechthebbenden

(+)/(-)
(+)/(-)
(+)/(-)

(+)/(-)

9906
9905
14P
791/2
791
792
691/2
691
6920
6921
14
794
694/7
694
695
696
697

Boekjaar

Vorig boekjaar

-640.413
-107.990
-532.422

-532.422
-300.667
-231.755

-640.413

-532.422
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Nr.

BE 0665.584.108

VOL 6.1

TOELICHTING
STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Nieuwe kosten van het boekjaar
Afschrijvingen
Andere
(+)/(-)
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar
Waarvan
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van
leningen en andere oprichtingskosten
Herstructureringskosten

Vorig boekjaar

Codes

Boekjaar

20P

XXXXXXXXXX

8002
8003
8004
20

25.102

5.212
7.146
23.168

200/2
204

9/29

Nr.

BE 0665.584.108

VOL 6.3.2

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Vorig boekjaar

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8192P

XXXXXXXXXX

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

23

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

8162
8172
8182
8192
8252P

64.881

62.000

126.881
XXXXXXXXXX

8212
8222
8232
8242
8252
8322P
8272
8282
8292
8302
8312
8322

XXXXXXXXXX

28.106

22.219

50.325

76.556

10/29

Nr.

BE 0665.584.108

VOL 6.3.3
Vorig boekjaar

Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8193P

XXXXXXXXXX

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

24

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

8163
8173
8183
8193
8253P

412

412
XXXXXXXXXX

8213
8223
8233
8243
8253
8323P
8273
8283
8293
8303
8313
8323

XXXXXXXXXX
81

81

331

11/29

Nr.

BE 0665.584.108

VOL 6.3.6
Codes

Boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar

8196P

XXXXXXXXXX

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

27

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

8166
8176
8186
8196
8256P

30.000

30.000
XXXXXXXXXX

8216
8226
8236
8246
8256
8326P

XXXXXXXXXX

8276
8286
8296
8306
8316
8326

30.000

12/29

Nr.

BE 0665.584.108

VOL 6.4.1

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Codes

Boekjaar

8391P

XXXXXXXXXX

8361
8371
8381
8391
8451P

11.970.000

11.970.000
XXXXXXXXXX

8411
8421
8431
8441
8451
8521P

XXXXXXXXXX

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN
AANDELEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Overdrachten en buitengebruikstellingen
Overboekingen van een post naar een andere
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Verworven van derden
Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere
Meerwaarden per einde van het boekjaar
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
Teruggenomen
Verworven van derden
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen
Terugbetalingen
Geboekte waardeverminderingen
Teruggenomen waardeverminderingen
Wisselkoersverschillen
Overige mutaties

(+)/(-)
(+)/(-)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP
VORDERINGEN PER EINDE BOEKJAAR

8471
8481
8491
8501
8511
8521
8551P
8541
8551
280
281P

XXXXXXXXXX

11.970.000
XXXXXXXXXX

8581
8591
8601
8611
8621
8631
281
8651
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BE 0665.584.108

VOL 6.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten
284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal.
Aangehouden maatschappelijke rechten
NAAM, volledig adres van de
ZETEL en, zo het een onderneming
naar Belgisch recht betreft, het
ONDERNEMINGSNUMMER

dochters

rechtstreeks
Aard
Aantal

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

%

%

Eigen vermogen
Jaarrekening Muntper
code

Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

31-12-2019

SMILEWISE CORPORATE
BE 0694.872.960

EUR

-39.002

-48.648

Besloten vennootschap
Zuiderlaan 1-3/8
9000 Gent
BELGIË
Aandelen

2.000

100

14/29

Nr.

BE 0665.584.108

VOL 6.7.1

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

100P
100
Codes

XXXXXXXXXX
12.438.001
Bedragen

161.500

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Verhoging maatschappelijk kapitaal - inbreng schuldvordering
Verhoging maatschappelijk kapitaal - inbreng aandelen

306.501
11.970.000

628.077
1.712.466

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde

12.438.001

4.390.543

Aandelen op naam
Gedematerialiseerde aandelen

8702
8703
Codes

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

101
8712

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Niet-opgevraagd bedrag

XXXXXXXXXX

Boekjaar

8721
8722
8731
8732

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751
Codes

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen
Daaraan verbonden stemrecht
Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf
Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Opgevraagd, nietgestort bedrag

XXXXXXXXXX

Codes

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag
Aantal aandelen
Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten
Bedrag van de lopende converteerbare leningen
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen
Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

4.390.543

Boekjaar

8761
8762
8771
8781
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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
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Overige schulden
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8801
8811
8821
8831
8841
8851
8861
8871
8881
8891
8901
42
8802
8812
8822
8832
8842
8852
8862
8872
8882
8892
8902
8912
8803
8813
8823
8833
8843
8853
8863
8873
8883
8893
8903
8913
Codes

Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden

8921
8931
8941
8951
8961
8971
8981
8991
9001
9011
9021
9051
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Codes

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming
Financiële schulden
Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leveranciers
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen
Bezoldigingen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming

Boekjaar

9061

8922
8932
8942
8952
8962
8972
8982
8992
9002
9012
9022
9032
9042
9052
9062
Codes

Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN
SOCIALE LASTEN
Belastingen
Vervallen belastingschulden
Niet-vervallen belastingschulden
Geraamde belastingschulden
Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9072
9073
450

455

9076
9077
Boekjaar

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

59.244
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BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen

740

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten
Ouderdoms- en overlevingspensioenen
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt
Teruggenomen
Op handelsvorderingen
Geboekt
Teruggenomen
Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen
Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen
Andere
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming

1
1,8
3.197

9086
9087
9088

70.988
16.972
1.605
8.145

620
621
622
623
624
635

9110
9111
9112
9113
9115
9116
640
641/8

133
1.879

130
30

9096
9097
9098
617
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BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen
Geraamde belastingsupplementen
Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd
Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

454
454

9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140

Boekjaar

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

Codes

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten
Andere actieve latenties

9141
9142

Passieve latenties
Uitsplitsing van de passieve latenties

Boekjaar

627.943
627.943

9144

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 onderneming (aftrekbaar)
Door de onderneming
Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing
Roerende voorheffing

9145
9146
9147
9148

22.253
20.115

25.773
351
16.427
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen
Vorderingen
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Geldbeleggingen
Aandelen
Vorderingen
Schulden
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen
Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Kosten van schulden
Andere financiële kosten
Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden
Verwezenlijkte minderwaarden

280/1
280
9271
9281
9291
9301
9311
9321
9331
9341
9351
9361
9371

11.970.000
11.970.000

5.500
5.500

9381
9391
9401
9421
9431
9441
9461
9471
9481
9491

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen
Vorderingen
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Schulden
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen
Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd
als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming
Andere betekenisvolle financiële verplichtingen

9253
9263
9273
9283
9293
9303
9313
9353
9363
9373

9383
9393
9403

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Achtergestelde vorderingen
Andere vorderingen
Vorderingen
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar
Schulden
Op meer dan één jaar
Op hoogstens één jaar

9252
9262
9272
9282
9292
9302
9312
9352
9362
9372
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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
Nihil
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is
om de volgende reden(en)

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria
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Waarderingsregels
Metrics in Balance N.V.
5.1.2.1. Waarderingsregels
a. Algemene Principes
De waarderingsregels zijn opgesteld conform het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 houdende uitvoering van
het Wetboek van Vennootschappen.
De onderneming moet de waarderingsregels zoals ze zijn vastgelegd en ingeschreven zijn in het inventarisboek samenvatten. Deze samenvatting moet voldoende duidelijk zijn om de lezer toe te laten de oordelen over
de weerhouden waarderingsmethodes alsook van de methodes en principes die gebruikt worden om de omzetting van de vorderingen, de schulden en de verplichtingen in vreemde munten. Hetzelfde geldt voor de
behandeling in de jaarrekeningen van de koersverschillen en de omrekeningsverschillen van deviezen.
Wanneer zou blijken dat de vastgestelde waarderingsregels niet langer beantwoorden aan de opgelegde
criteria inzake het getrouw beeld, dan moet de onderneming haar regels wijzigen.
b. Bijzondere regels
Hieronder zijn enkel die elementen opgenomen die van toepassing zijn voor de rekeningen van de beschouwde
periodes.
i. Oprichtingskosten
De oorspronkelijk oprichtingskosten werden geactiveerd en afgeschreven over een periode van vijf jaar volgens
de lineaire methode.
De kosten verbonden aan de introductie op de vrije markt van Euronext Brussel/Parijs zullen geactiveerd
worden en afgeschreven worden over een periode van vijf jaar volgens de lineaire methode.
ii. Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden op het actief ingeschreven en afgeschreven over een duurtijd van vijf jaar
volgens het lineaire systeem.
iii. Materiële vaste activa
De inrichtingskosten en installaties en machines in leasing worden afgeschreven volgens de lineaire methode
aan het tarief van 20 % per jaar.
De uitrusting en machine toebehoren, de machines en gereedschap en het meubilair en kantooruitrusting
worden afgeschreven volgens de lineaire methode over een periode van vijf jaar.
iv. Financiële vaste activa
De borgtochten gestort in contanten worden gewaardeerd aan hun nominale waarde.
v. Voorraden en bestellingen in uitvoering
De voorraden zijn gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, berekend op basis van de First in First out
methode.
De aanschafwaarde stemt overeen met de directe kostprijs, die de aanschafprijs van de grondstoffen, verbruiksgoederen en leveringen omvat.
Een waardevermindering wordt geboekt indien de verkoopwaarde of marktwaarde lager is dan de desbetreffende aanschafwaarde.
v. Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd aan hun nominale waarde. Zij zullen het voorwerp uitmaken van waardeverminderingen indien hun inning een risico inhoudt.
vi. Beschikbare waarden
Zij worden gewaardeerd aan hun nominale waarden. De beschikbare waarden zijn in principe uitgedrukt in
euro's. In geval zij in deviezen zouden luiden, zullen zij omgezet worden aan de slotkoers op balansdatum.
vii. Schulden
De schulden worden gewaardeerd aan hun nominale waarde.
viii. Deviezen
De vennootschap houdt een boekhouding in euro's.
De operaties afgesloten in een munt andere dan de euro wordt omgezet naar de euro op basis van de slotkoers
van de balansdatum.
De aanschaffingswaarde van vaste activa die uitgedrukt zijn in een munt andere dan de euro, blijft op de balans omgezet
aan de historische wisselkoers.
Alle andere actiefposten die uitgedrukt zijn in een munt andere dan de euro worden gewaardeerd aan de waarde vastgesteld op basis van de slotkoers op balansdatum.
Alle posten van het passief die uitgedrukt zijn in een devies andere dan dat van de balans, worden individueel gewaardeerd
aan de waarde bekomen op basis van de slotkoers op balansdatum.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum heeft de onderneming, zoals éénieder, te kampen gehad met de gevolgen van het Corona Virus. Gezien het marktsegment
waarin de onderneming vertoeft, met name de dentale markt, is de weerslag dan ook te merken doordat Dentale Kabinetten tijdelijk gesloten
dienden te worden. Hierdoor viel de sector volledig stil met weinig tot geen omzet tot gevolg. Wij hebben geen zicht wanneer een
'normalisatie'
van de sector verwacht mag worden.
Continuïteit
Zoals u kan zien in de jaarrekening, bevat de balans een overgedragen verlies.
Niettemin vinden wij het verantwoord om de waarderingsregels te behouden in de veronderstelling van continuïteit. Tevens is volgende evolutie
over het voorgaande boekjaar waar te nemen aangaande deze, met name
Qua continuïteit dient opgemerkt te worden dat de onderneming in haar pre-lanceringsperiode zit qua finaal product, met andere woorden werd
de laatste hand gelegd aan het finale product zodat deze, zoals eerder aangegeven, op de markt kan gebracht worden door de onderneming. We
kunnen dan ook bevestigen dat deze pre-lanceringsperiode volgens plan verlopen is.
Het klopt dat de onderneming momenteel weinig verkopen kent maar door de fase van investeringen ging, lees voornamelijk kosten maakt, vandaar
ook het verwachte verlies.
Wij wensen ook aan te halen dat gedurende het kalenderjaar 2019, bijkomende financieringen
en/of kapitaalsverhogingen gepland/afgesloten werden om zodoende de evolutie van de ontwikkeling verder te kunnen financieren.
Dienaangaande verwijzen wij ook graag naar de beschrijving van het risico met betrekking tot going concern / liquiditeit in hte jaarverslag
waarin beschreven wordt dat mogelijks bijkomende financiering noodzakelijk zullen zijn.
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Wij hebben de eer verslag uit te brengen over het boekjaar van 1 Januari 2019 tot en met 31 december 2019 en dit krachtens de artikels 3:5 en
3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
Het onderhavig verslag zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2019, die zal plaatsvinden op 8 september 2020 om 14u00 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Deze algemene vergadering der aandeelhouders zal de hiernavolgende agenda behandelen:
1. Kennisname jaarverslag raad van bestuur over boekjaar van 1 januari 2019 t.e.m. 31 december 2019;
2. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en de voorgestelde bestemming van het
resultaat; en
3. Kwijting aan de bestuurders.
Commentaar op de jaarrekening
Conform artikel 3:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hebben wij de wettelijk vereiste inventaris en jaarrekening
opgesteld. Aangaande de waarderingsregels dewelke aan de basis liggen voor de opmaak van deze balans verwijzen wij naar het addendum bij de
jaarrekening.
De jaarrekening sluit af met een balanstotaal van EUR 12.227.256 en een verlies van het boekjaar van EUR 107.990.
Korte bespreking activa, passiva en resultatenrekening =
Activa
Op 29 maart 2019 werd een kapitaalsverhoging doorgevoerd via een inbreng in natura via A. inbreng van schuldvordering in rekening courant en
B. inbreng van aandelen van Bvba Smilewise Corporate. Smilewise is een dentale marketing agentschap en software ontwikkelaar voor tandartsen.
Haar doel is om tandartsen bij te staan die niet enkel tevreden zijn met organische groei, maar die samen met Smilewise actief nieuwe
patiënten willen aantrekken en deze op een gepaste wijze kunnen bedienen.
Deze inbreng in natura verstevigd tevens het eigen vermogen van de onderneming en bijgevolg de balanspositie. Deze sterke financiële structuur
maakt het tevens mogelijk om nieuwe investeringen in het kader van het maatschappelijk doel van de vennootschap te realiseren.
Metrics in Balance is een onderneming die lichamelijke metingen uitvoert, te beginnen bij het gebit en eindigende bij de voeten. Deze meeting
laat toe de houding van een persoon perfect in beeld te brengen.
Passiva
De onderneming werd opgericht in het boekjaar 2016. De kapitaalsverhoging van het afgelopen jaar versterkt het eigen vermogen van de
onderneming in belangrijke mate. Tevens, door de het omzetten van de schuldvorderingen in rekening-courant in kapitaal versterkt dit
bijkomend de positie van de onderneming naar de toekomst toe om alzo haar doelstellingen nog beter te kunnen verwezenlijken.
Resultaten
Sinds de oprichting heeft de onderneming zich tot doel gesteld, zich te richten op het uitbouwen van het volledige concept. Dit werd volledig
afgewerkt binnen de vooropgestelde termijnen, inclusief aanwerven van personeel en de verhuis naar een 'state of the art' locatie. De
resultaten dienen dan ook in dit opzicht bekeken te worden en zijn een weerspiegeling van deze fase.
Tijdens het volgende boekjaar ligt dan ook de focus op de commerciële uitbouw van dit concept, zowel nationaal als internationaal, aan de hand
van eigen centra ofwel in samenwerking met lokale partners internationaal.
Risicofaktoren =
Wat volgt is een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden:
Risico's betreffende de afhankelijkheid van de klanten
De Vennootschap is van oordeel dat geen enkele klant een omzet of marges vertegenwoordigt die maken dat Metrics in Balance NV van één klant
afhankelijk is. In de toekomst is het evenwel mogelijk dat de vennootschap klanten binnenhaalt die een belangrijk percentage van de omzet van
Metrics in Balance NV vertegenwoordigen.
Risico's betreffende de producten
Metrics in Balance NV voert een controle uit van de goederen en diensten die bij de leveranciers worden aangekocht. Metrics in Balance NV is
echter niet beschermd tegen eventuele fabricagefouten die aan haar waakzaamheid zouden zijn ontsnapt.
Risico's met betrekking tot de blootstelling aan de insolvabiliteit van schuldenaars
Metrics in Balance NV wordt geconfronteerd met het risico van een potentieel faillissement en de niet-betaling vanwege haar klanten en
distributeurs. Dit risico is evenwel beperkt. Metrics in Balance NV waakt zorgvuldig over de financiële staten van haar distributeurs
Risico's met betrekking tot going concern / liquiditeit
Gezien de opstartfase, stellen we een druk op de operating cash flow vast tijdens het afgelopen boekjaar met als gevolg dat bijkomende
financiering ter uitwerking van ons huidig businessplan mogelijks noodzakelijk zouden kunnen zijn.
Wij stellen de volgende resultaatsverwerking voor:
Resultaat van het boekjaar:
-107.990,47
Overgedragen resultaat:
-532.422,23
Te bestemmen resultaat:
0,00
Toevoeging aan de wettelijke reserve:
0,00
Over te dragen resultaat:
-640.412,70

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum heeft de onderneming, zoals éénieder, te kampen gehad met de gevolgen van het Corona Virus. Gezien het marktsegment waarin de
onderneming vertoeft, met name de dentale markt, is de weerslag dan ook te merken doordat Dentale Kabinetten tijdelijk gesloten dienden te
worden. Hierdoor viel de sector volledig stil met weinig tot geen omzet tot gevolg. Wij hebben geen zicht wanneer een 'normalisatie' van de
sector verwacht mag worden.
Vooruitzichten
Wij werken verder aan de uitbouw van de onderneming qua naamsbekendheid om zodoende stilaan de eerste resultaten te boeken in het lopende
jaar.
Onderzoek en Ontwikkeling
Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zijn geen activiteiten te melden in de loop van het afgesloten boekjaar.
Bijkantoor
Er zijn geen bijkantoren op het Belgische grondgebied.
Continuïteit
Zoals u kan zien in de jaarrekening, bevat de balans een overgedragen verlies. Niettemin vinden wij het verantwoord om de waarderingsregels te
behouden in de veronderstelling van continuïteit. Tevens is volgende evolutie over het voorgaande boekjaar waar te nemen aangaande deze, met
name
Qua continuïteit dient opgemerkt te worden dat de onderneming in haar pre-lanceringsperiode zit qua finaal product (zie ook 'vooruitzichten'),
met andere woorden werd de laatste hand gelegd aan het finale product zodat deze, zoals eerder aangegeven, op de markt kan gebracht worden
door de onderneming. We kunnen dan ook bevestigen dat deze pre-lanceringsperiode volgens plan verlopen is.
Het klopt dat de onderneming momenteel weinig verkopen kent maar door de fase van investeringen ging, lees voornamelijk kosten maakt, vandaar
ook het verwachte verlies.
Wij wensen ook aan te halen dat gedurende het kalenderjaar 2019, bijkomende financieringen
en/of kapitaalsverhogingen gepland/afgesloten werden om zodoende de evolutie van de ontwikkeling verder te kunnen financieren.
Dienaangaande verwijzen wij ook graag naar de beschrijving van het risico met betrekking tot going concern / liquiditeit waarin beschreven
wordt dat mogelijks bijkomende financiering noodzakelijk zullen zijn.
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Wij verzoeken aan de gewone algemene vergadering om de jaarrekening per 31 december 2019 te willen goedkeuren zoals deze wordt voorgelegd.
Tevens vragen wij om kwijting te willen verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het
afgelopen boekjaar.

Gent, 8 augustus 2020
Guy De Vreese,
Gedelegeerd bestuurder,
Dirk Verstraete,
Gedelegeerd bestuurder,

Philippe Van Acker,
Bestuurder,
Cavalli Consulting BVBA,
Vaste vertegenwoordigd door Marc Gryspeerdt,
Bestuurder,
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SOCIALE BALANS

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

Staat van de tewerkgestelde personen

Werknemers waarvoor de onderneming 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

Deeltijds

1002

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1003

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds

1011

Deeltijds

1012

Totaal

1013

Personeelskosten
Voltijds

1021

Deeltijds

1022

Totaal

1023

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Tijdens het vorige boekjaar

1033

Codes

P. Totaal

1P. Mannen

2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

3.197

3.197

Personeelskosten

1023

97.710

97.710

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

1,8

1,8

26/29

Nr.

BE 0665.584.108

VOL 10

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Aantal werknemers
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Vrouwen
lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
Andere

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

1. Uitzendkrachten

2. Ter
beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

105

110
111
112
113

120
1200
1201
1202
1203
121
1210
1211
1212
1213

130
134
132
133

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Codes

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Kosten voor de onderneming

150
151
152
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Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden
Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het
algemeen personeelsregister
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst

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
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk
Vervangingsovereenkomst
Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen
Werkloosheid met bedrijfstoeslag
Afdanking
Andere reden
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

205
210
211
212
213

Codes

305

1

1

310

1

1

1

1

311
312
313
340
341
342
343

350
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Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Codes

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Mannen

Codes

5801

5811

5802

5812

5803

5813

58031

58131

58032

58132

58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming

5821

5831

5822

5832

5823

5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de onderneming

5841

5851

5842

5852

5843

5853

Vrouwen
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