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

  JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

 

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: OIKOCREDIT-BE

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap

Adres: Huidevettersstraat Nr.: 165 Bus:

Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Brussel, Nederlandstalige

Internetadres:

  Ondernemingsnummer       BE0427441386

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van 16/10/2020

de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft:

☒ de JAARREKENING in EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 21/05/2022

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van 01/01/2021 tot 31/12/2021

 

het vorig boekjaar van de jaarrekening van 01/01/2020 tot 31/12/2020

 

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

Totaal aantal neergelegde bladen: 21 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: VKT-inb 6.5, VKT-inb 6.7, VKT-inb 7.2, VKT-inb 9, VKT-inb 13, VKT-inb 14, VKT-inb 15, VKT-inb 16, VKT-inb
17
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 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

SCHMIT Pierre

Avenue Franklin Roosevelt 5

1330 Rixensart

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   26-05-2018 Bestuurder

DE SMET Eric

Wilders 34

2440 Geel

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   25-05-2013 Bestuurder

GIJSEL Filip

Jan Verbertlei 57

2650 Edegem

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   13-05-2017 Bestuurder

DE GRYSE Fréderick

Rue Médori 83

1020 Bruxelles

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   15-05-2021 Bestuurder

KUIJPERS Gijsbert

Sint-Sebastiaanslaan 36

8500 Kortrijk

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   25-05-2013 Bestuurder

AELVOET Joachim

Kasteellaan 31

2860 Sint-Katelijne-Waver

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   15-05-2021 Bestuurder
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ELSEN Johan

Kortrijkstraat 106

8770 Ingelmunster

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   25-05-2013 Bestuurder

CAHEN Marion

Raas van Gaverestraat 117

9000 Gent

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   16-05-2020 Bestuurder

WILLEMS Mia

Charlottalei 32

2018 Antwerpen

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   26-05-2018 Bestuurder

MACHIELS Philip

Heirbaan 164

2070 Burcht

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   18-05-2019 Bestuurder

MAZARS-BELGIUM CVBA (B000021)

BE0428837889

Bolwerklaan 21 bus B8

1000 Brussel

BELGIË

Begindatum van het mandaat:   28-05-2019 Einddatum van het mandaat:   27-05-2022 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

LENOIR Peter (A02345)

Bedrijfsrevisor

Avenue Marcel Thirylaan 77 bus 4

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

BELGIË
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 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.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschaps-
nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

  COOPFABRIK VOF 50272470

  BE0718605593 A  

  Grotesteenweg 110 B  

  2600 Berchem   

  BELGIË   

  Direct of indirect vertegenwoordigd door

        DREESEN Anna Maria
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 3.1

  JAARREKENING  

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN    20      

VASTE ACTIVA    21/28 22.371.540,22    19.142.552,67   

Immateriële vaste activa 6.1.1    21      

Materiële vaste activa 6.1.2    22/27 2.744,24    0,00   

Terreinen en gebouwen    22      

Installaties, machines en uitrusting    23 2.744,24    0,00   

Meubilair en rollend materieel    24      

Leasing en soortgelijke rechten    25      

Overige materiële vaste activa    26      

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen    27      

Financiële vaste activa 6.1.3    28 22.368.795,98    19.142.552,67   

VLOTTENDE ACTIVA    29/58 558.289,82    995.592,08   

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 82.816,84    80.168,07   

Handelsvorderingen    40 345,57    0,00   

Overige vorderingen    41 82.471,27    80.168,07   

Geldbeleggingen    50/53      

Liquide middelen    54/58 474.926,73    914.519,80   

Overlopende rekeningen    490/1 546,25    904,21   

TOTAAL VAN DE ACTIVA    20/58 22.929.830,04    20.138.144,75   
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN    10/15 22.904.342,90    20.031.376,89   

Inbreng    10/11 22.611.860,13    19.734.590,00   

Beschikbaar    110 22.593.110,13    19.715.840,00   

Onbeschikbaar    111 18.750,00    18.750,00   

Herwaarderingsmeerwaarden    12      

Reserves    13 292.482,77    296.786,89   

Onbeschikbare reserves    130/1 26.997,30    26.997,30   

Statutair onbeschikbare reserves    1311 26.997,30    26.997,30   

Inkoop eigen aandelen    1312      

Financiële steunverlening    1313      

Overige    1319      

Belastingvrije reserves    132      

Beschikbare reserves    133 265.485,47    269.789,59   

Overgedragen winst (verlies) (+)(-)    14      

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      

Belastingen    161      

Grote herstellings- en onderhoudswerken    162      

Milieuverplichtingen    163      

Overige risico's en kosten    164/5      

Uitgestelde belastingen    168      
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN    17/49 25.487,14    106.767,86   

Schulden op meer dan één jaar 6.3    17      

Financiële schulden    170/4      

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden    172/3      

Overige leningen    174/0      

Handelsschulden    175      

Vooruitbetalingen op bestellingen    176      

Overige schulden    178/9      

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3    42/48 25.473,94    106.767,86   

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

Financiële schulden    43 1.699,00    0,00   

Kredietinstellingen    430/8 1.699,00    0,00   

Overige leningen    439      

Handelsschulden    44 3.149,43    4.392,24   

Leveranciers    440/4 3.149,43    4.392,24   

Te betalen wissels    441      

Vooruitbetalingen op bestellingen    46      

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten

   45 20.625,51    102.327,22   

Belastingen    450/3 4.068,86    84.136,28   

Bezoldigingen en sociale lasten    454/9 16.556,65    18.190,94   

Overige schulden    47/48 0,00    48,40   

Overlopende rekeningen    492/3 13,20    0,00   

TOTAAL VAN DE PASSIVA    10/49 22.929.830,04    20.138.144,75   
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten

Brutomarge (+)/(-)    9900 107.126,86    84.830,96   

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten    76A      

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)    62 109.572,50    111.854,72   

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

   630 53,76    0,00   

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 1.141,01    2.225,19   

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)    649      

Niet-recurrente bedrijfskosten    66A      

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)    9901 -3.640,41    -29.248,95   

Financiële opbrengsten    6.4    75/76B 5,02    21,80   

Recurrente financiële opbrengsten    75 5,02    21,80   

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies    753      

Niet-recurrente financiële opbrengsten    76B      

Financiële kosten    6.4    65/66B 668,73    494,07   

Recurrente financiële kosten    65 668,73    494,07   

Niet-recurrente financiële kosten    66B      

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)    9903 -4.304,12    -29.721,22   

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen    780      

Overboeking naar de uitgestelde belastingen    680      

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

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)    9904 -4.304,12    -29.721,22   

Onttrekking aan de belastingvrije reserves    789      

Overboeking naar de belastingvrije reserves    689      

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)    9905 -4.304,12    -29.721,22   
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)    9906 -4.304,12    -29.721,22   

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)    (9905) -4.304,12    -29.721,22   

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

Onttrekking aan het eigen vermogen    791/2 4.304,12    29.721,22   

Toevoeging aan het eigen vermogen    691/2      

aan de inbreng    691      

aan de wettelijke reserve    6920      

aan de overige reserves    6921      

Over te dragen winst (verlies) (+)(-)    (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      
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 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)   
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 6.1.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar   8199P xxxxxxxxxxx     

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde activa   8169 2.798,00   

Overdrachten en buitengebruikstellingen   8179   

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar   8199 2.798,00   

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     

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt   8279 53,76   

Teruggenomen   8289   

Verworven van derden   8299   

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen   8309   

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar   8329 53,76   

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR   (22/27) 2.744,24   
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 6.1.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar   8395P xxxxxxxxxxx   19.142.552,67   

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen   8365 3.337.772,32   

Overdrachten en buitengebruikstellingen   8375 111.529,01   

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

Andere mutaties (+)/(-)   8386   

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar   8395 22.368.795,98   

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) 22.368.795,98   
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 6.2

STAAT VAN DE INBRENG

Codes Boekjaar

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen   8722   

Gehouden door haar dochters

Aantal aandelen   8732   
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 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)   

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar   8912 0,00  

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar   8913 0,00  

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

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

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden   892

Overige leningen   902

Handelsschulden   8982

Leveranciers   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

Overige schulden   9052

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

  9062   
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 6.4

RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PERSONEEL

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

      Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten     9087 1,5      1,5    

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF
UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Niet-recurrente opbrengsten      76 0,00     0,00    

      Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten     (76A)

      Niet-recurrente financiële opbrengsten     (76B)

Niet-recurrente kosten      66 0,00     0,00    

      Niet-recurrente bedrijfskosten     (66A)

      Niet-recurrente financiële kosten     (66B)

FINANCIËLE RESULTATEN

Geactiveerde interesten     6502 0,00      0,00     
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 6.6

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN,

BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel   9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel   9295

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   9500

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

Waarborgen toegestaan in hun voordeel   9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel   9502

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Mazars Belgium cvba (B000021)-honoraria audit-excl BTW 1.460,23  

Boekjaar

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 6.8

WAARDERINGSREGELS

- De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met WVV Boek 3.art 3:1§1 en KB/WVV van 30/04/2019 

- In het algemeen werden voor de opstelling van de jaarrekening volgende uitgangspunten vastgesteld:

• de vennootschap waardeert haar activa en passiva vanuit een going-concern principe;

• de grondslagen die aan de basis liggen van de jaarrekening worden bestendig toegepast;

• kosten en opbrengsten betreffende het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft worden geboekt ongeacht het tijdstip

van betaling van die kosten of de ontvangst van de opbrengsten;

• de jaarrekening wordt met inachtneming van de nodige voorzichtigheid opgesteld;

• in de jaarrekening werd getracht alle gegevens te verwerken die van doorslaggevende betekenis zijn voor een oordeelvorming over

het vermogen, de financiële positie en het resultaat. 

• de afschrijvingen, waardeverminderingen en eventueel de voorzieningen voor risico’s en kosten voldoen aan de eisen van

voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. 

2) BIJZONDERE WAARDERINGSREGELS

VASTE ACTIVA

 immateriële en materiële vaste activa: 

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde min de van toepassing zijnde

afschrijvingen/waardeverminderingen. De afschrijvingen vatten aan in het jaar van aanschaf en worden in jaarlijkse schijven

afgeschreven. Volgende algemene afschrijvingspercentages worden toegepast binnen de vennootschap:

- Software: 33% lineair

- Onroerende goederen: 5% lineair

- Rollend materiaal, meubilair, kantoormateriaal: 20%

- Installaties: 5 %

Het klein materieel dat bestendig wordt hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is wordt opgenomen in het

resultaat.

Voor de buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit bijdragende immateriële en materiële vaste activa wordt

overgegaan tot een uitzonderlijke afschrijving. Er worden geen immateriële noch materiële activa geherwaardeerd.

 financiële vaste activa:

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

VLOTTENDE ACTIVA

 Voorraden:

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. 

 Vorderingen op ten hoogste 1 jaar / meer dan 1 jaar:
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De vorderingen op ten hoogste en/of meer dan 1 jaar worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Op de vorderingen worden

waarde-verminderingen toegepast, naar de mening van de Raad van Bestuur, zo er voor het geheel of voor een gedeelte onzekerheid

bestaat over de betaling op de vervaldag of wanneer de realisatiewaarde van de vorderingen op balansdatum lager is dan de

boekwaarde. 

 Geldbeleggingen in liquide middelen:

Tegoeden bij financiële instellingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

 Overlopende rekeningen:

 Over te dragen kosten: pro-ratering aan aanschaffingswaarde van kosten gemaakt tijdens het boekjaar maar ten laste van het

volgende boekjaar.

 Verkregen opbrengsten: pro-ratering van opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar maar pas in het volgende boekjaar

worden geïnd.

PASSIVA

 Algemeen: 

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

 Voorzieningen voor risico’s en kosten:

Worden aangelegd voor duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch

waarvan het bedrag niet vaststaat. 

 Schulden op ten hoogste 1 jaar / meer dan 1 jaar:

Waardering aan nominale waarde.

 Overlopende rekeningen:

 Toe te rekenen kosten: pro ratering van kosten ten laste van het huidig boekjaar maar te 

betalen in volgend boekjaar.

 Over te dragen opbrengsten: in het boekjaar gerealiseerde opbrengsten toe te wijzen aan 

het volgend boekjaar.
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 6.9

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

In 2020 ontving Oikocredit-be cv ten gevolge van een fiscale controle, een extra belastingaanslag van 80.167 EUR over de

aanslagjaren 2017 en 2018.

Daar het bestuursorgaan van oordeel is dat deze aanslag gebaseerd is op onvolledige informatie, werd besloten om hiertegen een

bezwaarschrift in te dienen en de aanslag niet n het verlies op te nemen, maar tegen te boeken als betwise aanslag.
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 7.1

  ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN 
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN

DOCUMENTEN

 

INLICHTINGEN OMTRENT DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de

activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en

50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen

van die vennootschap.

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Rechtstreeks Dochters Eigen vermogen Nettoresultaat

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

het ONDERNEMINGSNUMMER

Aard Aantal % % Jaarrekening
per

Munt
code

(+) of (-) 
(in eenheden)

   Aandelen Oikocredit ECDS U.A. EUR      

   

   Buitenlandse onderneming

   Berkeneg 7

   3818 LA Amersfoort

   NEDERLAND

Buitenlandse
onderneming

0   1,73     
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 8

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van

venootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke

deelnemingen of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde

multilaterale handelsfaciliteiten.

Aangehouden maatschappelijke rechten

Aantal stemrechten

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de
vennootschap in eigendom hebben, met vermelding van het

ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon
betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een

onderneming naar Belgisch recht betreft

Aard Verbonden
aan effecten

Niet
verbonden

aan effecten

%
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 10

JAARVERSLAG
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 11

VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 12

SOCIALE BALANS

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

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET

ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes 1. Voltijds
(boekjaar)

2. Deeltijds
(boekjaar)

3. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten (VTE)
(boekjaar)

3P. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten (VTE)
(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers    100    1,0    1,0    1,5    1,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren

   101    1.300    821    2.121    2.413

Personeelskosten    102    66.764,40    42.164,29    108.928,69    111.854,72

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse

equivalenten

Aantal werknemers   105 1    1    1.5   

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd   110 1    1    1,5   

Overeenkomst voor een bepaalde tijd   111         

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk   112         

Vervangingsovereenkomst   113         

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen   120 1    0    1.0   

lager onderwijs   1200             

secundair onderwijs   1201   1           1,0   

hoger niet-universitair onderwijs   1202         

universitair onderwijs   1203         

Vrouwen   121 0    1    0.5   

lager onderwijs   1210         

secundair onderwijs   1211    1    0,5   

hoger niet-universitair onderwijs   1212         

universitair onderwijs   1213         

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel   130         

Bedienden   134 1    1    1,5   

Arbeiders   132         

Andere   133         
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Nr. 0427.441.386   VKT-inb 12

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse

equivalenten

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

  205         

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

  305         

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Codes Mannen Codes Vrouwen

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   

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

Aantal betrokken werknemers   5821      5831   

Aantal gevolgde opleidingsuren   5822      5832   

Nettokosten voor de vennootschap   5823      5833   

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van
de werkgever

Aantal betrokken werknemers   5841      5851   

Aantal gevolgde opleidingsuren   5842      5852   

Nettokosten voor de vennootschap   5843      5853   
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