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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: Storm
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap

Adres: Katwilgweg Nr.: 2 Bus:

Postnummer: 2050 Gemeente: Antwerpen

Land: België

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

Internetadres:

  Ondernemingsnummer       BE0535792564

DATUM 03/10/2013 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       04/07/2020  

 
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: 12 Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: VKT 6.1.2, VKT 6.1.3, VKT 6.2, VKT 6.3, VKT 6.4, VKT 6.5, VKT 6.7, VKT 6.9, VKT 7.1, VKT 7.2, VKT 8,
VKT 9, VKT 10, VKT 11, VKT 12, VKT 13, VKT 14, VKT 17, VKT 18, VKT 19

 
Jan Caertsbc90109d2d3f03
Bestuurder

Storm 0535.792.564
31/12/2019
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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. 0535.792.564   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

CAERTS Jan
Strijdhoflaan 123
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIË
Begindatum van het mandaat:   11-05-2019 Einddatum van het mandaat:   10-05-2025 Bestuurder

DEBRABANDERE  Bruno
Kleurvinge 8
8791 Beveren (Leie)
BELGIË
Begindatum van het mandaat:  09-05-2015 Einddatum van het mandaat:  10-05-2021 Bestuurder

VAN DEN BERGH  Ivan
Boerenkrijglaan 170
2260 Westerlo
BELGIË
Begindatum van het mandaat:  09-05-2015 Einddatum van het mandaat:  10-05-2021 Bestuurder

DEOLET  Reginald
Beelbroekstraat 28
9040 Sint Amandsberg
BELGIË
Begindatum van het mandaat:  11-05-2019 Einddatum van het mandaat:  10-05-2025 Bestuurder

MOENS  Kristof
Stuivenbergstraat 12
9340 Lede
BELGIË
Begindatum van het mandaat:  11-05-2019 Einddatum van het mandaat:  10-05-2025 Bestuurder

FINVISION BEDRIJFSREVISOREN
ANTWERPEN BV (B00724)
BE0807879643
Edith Kielpad 2 bus 504
2000 Antwerpen
BELGIË
Begindatum van het mandaat:  
13/05/2017

Einddatum van het mandaat:   11/05/2020 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:
NIJS Karel ( A02005 )
Edith Kielpad 2 bus 504
2000 Antwerpen
BELGIË
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Nr. 0535.792.564   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 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.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnum
mer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

    BDO ACCOUNTANTS CVBA 2210453F92
    BE0448895115 A    
    Da Vincilaan 9 bus 6E B    
    1930 Zaventem     
    BELGIË     
    Direct of indirect vertegenwoordigd door
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N° 0535.792.564   VKT 3.1

  JAARREKENING  

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA
OPRICHTINGSKOSTEN    20      
VASTE ACTIVA    21/28 109.974,11    109.424,91   
Immateriële vaste activa 6.1.1    21 109.974,11    109.424,91   
Materiële vaste activa 6.1.2    22/27      
      Terreinen en gebouwen    22      
      Installaties, machines en uitrusting    23      
      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      
VLOTTENDE ACTIVA    29/58 7.093.240,99    7.070.017,37   
Vorderingen op meer dan één jaar    29 6.673.000,00    6.673.000,00   
      Handelsvorderingen    290   
      Overige vorderingen    291 6.673.000,00    6.673.000,00   
Voorraden en bestellingen in uitvoering    3      
      Voorraden    30/36      
      Bestellingen in uitvoering    37      
Vorderingen op ten hoogste één jaar    40/41 0,00    5.509,26   
      Handelsvorderingen    40 0,00    5.509,26   
      Overige vorderingen    41      
Geldbeleggingen    50/53      
Liquide middelen    54/58 210.370,60    190.349,91   
Overlopende rekeningen    490/1 209.870,39    201.158,20   

TOTAAL VAN DE ACTIVA    20/58 7.203.215,10    7.179.442,28   
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N° 0535.792.564   VKT 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN    10/15 6.857.165,76    6.852.630,24   
Kapitaal    10 6.824.625,00    6.824.625,00   
      Geplaatst kapitaal    100 6.824.625,00    6.824.625,00   
      Niet-opgevraagd kapitaal (-)    101      
Uitgiftepremies    11      
Herwaarderingsmeerwaarden    12      
Reserves    13 2.000,00    2.000,00   
      Wettelijke reserves    130 2.000,00    2.000,00   
      Onbeschikbare reserves    131         
            Voor eigen aandelen    1310         
            Andere    1311      
      Belastingvrije reserves    132      
      Beschikbare reserves    133      
Overgedragen winst (verlies) (+)(-)    14 30.540,76    26.005,24   
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° 0535.792.564   VKT 3.2

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN    17/49 346.049,34    326.812,04   
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      
      Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen    176      
      Overige schulden    178/9      
Schulden op ten hoogste één jaar 6.3    42/48 346.049,34    326.812,04   
      Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen    42      
      Financiële schulden    43      
            Kredietinstellingen    430/8      
            Overige leningen    439      
      Handelsschulden    44 4.410,30    48.151,99   
            Leveranciers    440/4 4.410,30    48.151,99   
            Te betalen wissels    441      
      Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen    46      
      Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten

   45      

            Belastingen    450/3      
            Bezoldigingen en sociale lasten    454/9      
      Overige schulden    47/48 341.639,04    278.660,05   
Overlopende rekeningen    492/3      

TOTAAL VAN DE PASSIVA    10/49 7.203.215,10    7.179.442,28   
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N° 0535.792.564   VKT 4

RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
      Brutomarge (+)/(-)    9900 -5.416,64    318,52   
            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 47.732,50    54.473,83   

      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 1.310,03    1.034,20   
      Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)    649      
      Niet-recurrente bedrijfskosten   66A      
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)(-)    9901 -54.459,17    -55.189,51   
Financiële opbrengsten    6.4    75/76B 400.409,19    324.240,44   
      Recurrente financiële opbrengsten    75 400.409,19    324.240,44   
            Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies    753      
      Niet-recurrente financiële opbrengsten   76B      
Financiële kosten    6.4    65/66B 183,25    179,25   
      Recurrente financiële kosten    65 183,25    179,25   
      Niet-recurrente financiële kosten    66B      
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)    9903 345.766,77    268.871,68   
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen    780      
Overboeking naar de uitgestelde belastingen    680      
Belastingen op het resultaat (+)/(-)    67/77      
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)    9904 345.766,77    268.871,68   
Onttrekking aan de belastingvrije reserves    789      
Overboeking naar de belastingvrije reserves    689      
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)    9905 345.766,77    268.871,68   
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N° 0535.792.564   VKT 5

RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)    9906 371.772,01    304.527,91   
      Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)    9905 345.766,77    268.871,68   
      Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-)    14P 26.005,24    35.656,23   

Onttrekking aan het eigen vermogen    791/2      

Toevoeging aan het eigen vermogen    691/2      
      aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies    691      
      aan de wettelijke reserve    6920      
      aan de overige reserves    6921      

Over te dragen winst (verlies) (+)(-)    14 30.540,76    26.005,24   

Tussenkomst van de vennoten in het verlies    794      

Uit te keren winst    694/7 341.231,25    278.522,67   
      Vergoeding van het kapitaal    694 341.231,25    278.522,67   
      Bestuurders of zaakvoerders    695      
      Werknemers    696      
      Andere rechthebbenden    697      
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N° 0535.792.564   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  322.569,93  
Mutaties tijdens het boekjaar
      Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa  8029 48.281,70  
      Overdrachten en buitengebruikstellingen  8039  
      Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)  8049  
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar  8059 370.851,63  

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar  8129P xxxxxxxxxxx  213.145,02  
Mutaties tijdens het boekjaar
      Geboekt  8079 47.732,50  
      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 260.877,52  

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR  (21) 109.974,11  
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N° 0535.792.564   VKT 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
ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER
VERBONDEN ONDERNEMING 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)
Bezoldiging commissaris (excl. btw) 2.250,00    

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
      Nihil 0,00    
Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft
      Aard van de transactie
      Nihil 0,00    
Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de
vennootschap
      Aard van de transactie
      Nihil 0,00    
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N° 0535.792.564   VKT 6.8

WAARDERINGSREGELS
1. Activiteiten

De vennootschap zorgt voor de werving van coöperatief kapitaal voor de oprichting, en ontwikkeling,
in samenwerking met de oprichters, van ondernemingen werkzaam in de sector van de windenergie.

2. Waarderingsregels

De oprichtingskosten van de vennootschap worden afgeschreven over vijf jaar, of 1/60 per begonnen
maand.

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

Activa Methode Basis Afschrijvingspercentages
Hoofdsom Bijkomende kosten
Oprichtingskosten
1) L NG 20,00-20,00 20,00-20,00
Immateriële vaste
1) L NG 20,00-20,00 20,00-20,00

3. Informatie over de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden:
Naar aanleiding van de COVID-19 pandemie heeft de vennootschap een Business Continuity Plan opgesteld. Deze gebeurtenis zou
mogelijk een impact kunnen hebben op de toekomstige werking of de resultaten van de vennootschap, doch de raad van bestuur
kan hier op dit ogenblik nog geen concrete uitspraken over doen.
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	Jaarrekening NBB

