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Verslag van het bestuursorgaan 
van de vennootschap FLOWSPARKS NV 

met ondernemingsnummer 0460.563.918 RPR GENT 
over het boekjaar 01.01.2020 tot en met 31.12.2020 van 20 mei 2021 

 
Op 20 mei 2021 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap de jaarrekening vastgesteld. Ingevolge toepassing van art. 1993 
B.W. dient het bestuursorgaan tevens rekenschap te geven van de uitvoering van zijn opdracht. Daartoe stelde het 
bestuursorgaan volgend verslag op waarbij vrijwillig art. 3:6 WVV als richtsnoer werd gehanteerd. 
 

1. Overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf 
  In toepassing van art. 3:6,1° WVV wordt hierna een getrouw overzicht geschetst van de ontwikkeling en de 
resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap. In eerste instantie wordt in een eerste tabel een 
verticale analyse van de balans gegeven. Daarbij worden de diverse hoofdrubrieken van het actief en het passief 
uitgedrukt in procent van het totaal actief, respectievelijk passief. 

 

OMSCHRIJVING 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

ACTIVA             

VASTE ACTIVA 3.827.146,10 66,71% 3.843.427,52 71,77% 3.844.312,18 72,84% 

   Oprichtingskosten 0 0% 0 0% 0 0% 

   Immateriële vaste activa 0 0% 0 0% 0 0% 

   Materiële vaste activa 9.201,83 0,16% 7.483,25 0,14% 13.055,41 0,25% 

   Financiële vaste activa 3.817.944,27 66.55% 3.835.944,27 71,63% 3.831.256,77 72,59% 

              

VLOTTENDE ACTIVA 1.910.034,11 33,29% 1.511.902,98 28,23% 1.433.307,43 27,16% 

   Vorderingen op meer dan één jaar  0 0%  0 0%  0 0% 

   Voorraden en bestellingen in uitvoering 86.252,09 1,50% 91.304,10 1,70% 120.281,54 2,28% 

   Vorderingen op ten hoogste één jaar  1.188.627,62 20,72%  1.097.890,29 20,50%  1.115.211,82 21,13% 

   Geldbeleggingen  0 0%  0 0%  0 0% 

   Liquide middelen 617.053,58 10,76% 294.683,29 5,50% 178.225,87 3,38% 

   Overlopende rekeningen 18.100,82 0,31% 28.025,30 0,52% 19.588,20 0,37% 

TOTAAL 5.737.180,21 100,00% 5.355.330,50 100,00% 5.277.619,61 100,00% 

PASSIVA       

EIGEN VERMOGEN 3.462.473,94 60,35% 2.582.325,90 48,22% 1.687.942,30 31,99% 

   Kapitaal 1.507.645,08 26,28% 1.507.645,08 28,15% 1.164.326,35 22,06% 

   Uitgiftepremies 0 0% 0 0% 5.230.192,84 99,10% 

   Herwaarderingsmeerwaarden 0 0% 0 0% 0 0% 

   Reserves 678.542,87 11,83% 634.535,47 11,85% 611.369,92 11,59% 

   Overgedragen resultaat 1.276.285,99 22,24% 440.145,35 8,22% -5.317.946,81 -100,76% 

   Kapitaalsubsidies  0 0%  0 0%  0 0% 

              

VOORZIENINGEN EN             

UITGESTELDE BELASTINGEN 0 0% 0 0% 0 0% 

   Voorzieningen voor risico's en kosten  0 0%  0 0%  0 0% 

   Uitgestelde belastingen 0 0% 0 0% 0 0% 

              

SCHULDEN 2.274.706,27 39,65% 2.773.004,60 51,78% 3.589.677,31 68.01% 

   Schulden op meer dan één jaar 620.000,00 10,81% 1.250.770,14 23,36% 153.934,34 2,91% 

   Schulden op ten hoogste één jaar 1.469.888,74 25,62% 1.352.334,13 25,25% 3.303.315,95 62,59% 

   Overlopende rekeningen 184.817,53 3,22% 169.900,33 3,17% 132.427,02 2,51% 

TOTAAL 5.737.180,21 100,00% 5.355.330,50 100,00% 5.277.619,61 100,00% 
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Om een adequaat inzicht te kunnen verwerven in de resultatenrekening, wordt in tweede instantie in de volgende tabel een 
verticale analyse gegeven van de resultatenrekening. Daarbij worden zowel opbrengsten als kosten uitgedrukt in procent van 
de totale opbrengsten of van de totale kosten.  

 
 

OMSCHRIJVING 2020 2019 2018 

OPBRENGSTEN   %   %  % 

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 3.673.123,21 88,65% 3.440.373,82 90,76% 3.233.786,65 90,23% 

   Omzet 3.388.929,87 81,79% 3.292.523,25 86,86% 2.915.335,29 81,35% 

   Wijziging in de voorraad goederen       

   in bewerking en gereed product en          

   in de bestellingen in uitvoering -5.052,01 -0,12% -28.977,44 -0,76% -673,15 -0,02% 

   Geproduceerde vaste activa 0 0% 0 0% 0 0% 

   Andere bedrijfsopbrengsten 289.245,35 6,98% 175.172,77 4,62% 315.792,66 8,81% 

   Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 0 0,0% 1.655,24 0,04% 3.331,85 0,09% 

FINANCIELE OPBRENGSTEN 470.051,69 11,35% 350.081,04 9,24% 350.003,42 9,77% 

   Opbrengsten uit financiële vaste activa 469.807,49 11,34% 350.000,00 9,23% 350.000 9,77% 

   Opbrengsten uit vlottende activa 225,00 0,01% 75,00 0,00% 0,13 0,00% 

   Andere financiële opbrengsten 19,20 0,00% 6,04 0,00% 3,29 0,00% 

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 0 0% 0 0% 0 0% 

   Terugnames afschrijvingen,waarde-       

   verminderingen en voorzieningen 0 0% 0 0% 0 0% 

   Meerwaarden vaste activa 0 0% 0 0% 0 0% 

   Andere uitzonderlijke opbrengsten 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAAL 4.143.174,90 100,00% 3.790.454,86 100,00% 3.583.790,07 100,00% 

KOSTEN       

BEDRIJFSKOSTEN 3.228.852,77 77,93% 2.985.775,25 78,77% 3.214.361,39 89,69% 

   Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 106.486,67 2,57% 133.727,20 3,53% 77.789,68 2,17% 

   Diensten en diverse goederen 1.586.130,21 38,28% 1.194.481,91 31,51% 1.100.782,72 30,72% 

   Bezoldigingen en sociale lasten 1.525.173,24 36,81% 1.632.703,38 43,07% 1.720.061,95 47,99% 

   Afschrijvingen 5.648,61 0,14% 6.160,59 0,16% 12.784,18 0,36% 

   Waardeverminderingen 0 0% 0 0% -393.000 -10,97% 

   Voorzieningen voor risico’s en kosten 0 0% 0 0% 0 0 

   Andere bedrijfskosten 5.414,04 0,13% 7.688,84 0,20% 404.297,25 11,28% 

   Niet-recurrente bedrijfskosten 0 0% 11.013,33 0.30% 291.645,61 8,14% 

FINANCIELE KOSTEN 32.158,71 0,78% 108.023,50 2,84% 1.394.355,64 38,91% 

   Kosten van schulden 28.394,96 0,69% 100.093,81 2,64% 145.177,31 4,05% 

   Waardeverminderingen op andere          

   vlottende activa  0 0%  0 0%  0 0% 

   Andere financiële kosten 3.763,75 0,09% 7.929,69 0,21% 3.672,59 0,10% 

   Niet-recurrente financiële kosten 0 0% 0 0% 1.245.505,74 34,76% 

UITZONDERLIJKE KOSTEN 0 0% 0 0% 0 0% 

   Waardevermindering op financiële vaste activa  0 0%  0 0%  0 0% 

   Voorzieningen voor uitzonderlijke kosten 0  0% 0  0% 0  0% 

   Minderwaarden vaste activa 0  0% 0  0% 0  0% 

   Andere uitzonderlijke kosten 0 0% 0 0% 0 0% 

BELASTINGEN 2.015,38 0,05% 2.276,51 0,07% 3.350,88 0,09% 

   Belastingen op het resultaat 2.015,38 0,05% 2.276,51 0,07% 3.350,88 0,09% 

   Uitgestelde belastingen 0 0% 0 0% 0 0% 

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 880.148,04 21,24% 694.379,60 18,32% -1.028.277,84 -28,69% 

TOTAAL 4.143.174,90 100,00% 3.790.454,86 100,00% 3.583.790,07 100,00% 
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De vennootschap noteert tijdens het afgelopen boekjaar 3.673.123,21 EUR-bedrijfsopbrengsten ten aanzien van 

3.440.373,82 EUR vorig jaar. Dit is een stijging van 6,77% tegenover 2019. Daartegenover zijn de bedrijfskosten 

gestegen van 2.985.775,25 EUR in 2019 naar 3.228.852,77 EUR in 2020. Dit resulteert in een positief bedrijfsresultaat. 

De stijging van de bedrijfsopbrengsten is  hoofdzakelijk toe te schrijven aan de ontwikkeling van recurrente eigen 

licentie opbrengsten.  

  

Gedurende het boekjaar werd een dividend ontvangen vanuit de dochteronderneming FSR BEHEER BV. Deze 

opbrengst werd gerapporteerd als opbrengst vanuit financiële vaste activa. Tevens is de dochteronderneming U&I 

Learning B.V. in 2020 geliquideerd en is het positieve verschil tussen het Eigen Vermogen en de waardering van deze 

vennootschap gerapporteerd als opbrengst vanuit financiele vaste activa. 

 
Het bestuursorgaan is van mening dat de waardering van de Nederlandse dochtervennootschappen realistisch is en 
derhalve geen correctie noodzakelijk is. Daarnaast wordt opgemerkt dat er binnen de Nederlandse entiteit blijvend 
veel innovatie plaatsvindt. Dit gebeurt in hoofdlijnen op twee gebieden, namelijk: Didactische innovatie (Learning 
formats) en softwarematige innovatie (deelname in de ontwikkeling van het disruptief e-Learning platform 
FLOWSPARKS ® op basis van de nieuwste technologieën). Het beleid blijft dat deze kost (met name personeelskosten) 
in het jaar zelf door de Nederlandse entiteit wordt verwerkt en niet als onderzoek en ontwikkeling wordt geactiveerd.  
 
Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft deze jaarrekening grondig gecontroleerd en kritisch bekeken. Het 
bestuursorgaan bevestigt dan ook dat de jaarrekening volledig is en geen onjuistheden bevat. Alles wat moet 
opgenomen worden, is opgenomen. Tevens is geen enkel element te veel opgenomen. Dit alles voor de juiste waarde 
binnen de krijtlijnen van het Belgische boekhoudrecht. Bijgevolg is het bestuursorgaan de mening toegedaan dat deze 
jaarrekening geen enkel element bevat die de getrouwheid van de jaarrekening in het gedrang brengt zodat ze een 
getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap zoals bedoeld in 
art. 3.1 KB WVV. 
 

2 Belangrijke gebeurtenissen tijdens het boekjaar 
 

Het uitbreken de Covid-19 pandemie in 2020 heeft een grote impact op onder andere de economische situatie van de 

wereld. Onze dienstverlening is met uitstek een dienstverlening welke op afstand wordt geleverd (SAAS) en welke 

blijvend positief kan ontwikkelen zoals ook aangetoont in 2020. Zoals vorig jaar aangegeven is er een geringe 

(tijdelijke) stagnering opgetreden van de e-learning projecten. Onze dienstverlening is een dienstverlening die in deze 

veranderde tijd zeer goed ingezet is en biedt derhalve kansen.  

 

Gezien het feit dat onze oplossingen SAAS zijn gebaseerd, we recurrente inkomsten genieten en we een hoge mate 

van flexibiliteit in onze oplossingen hebben ingebouwd heeft het ‘verplichte’ thuiswerken geen grootschalige impact 

gehad op de uitvoering van projecten en derhalve op de daarmee gepaarde omzet. De enige vertraging die eventueel 

kon worden opgemerkt, was in de snelheid waarmee sommige bedrijven nieuwe trainingen invoerden, wat een lichte 

impact had op de omzet uit dienstverlening. 

 
De sinds 2017 waargenomen sterke evolutie in de exploitatie van eigen ontwikkelde oplossingen waaronder vooral 
FLOWSPARKS® heeft zich dit jaar voortgezet. Dit heeft in België geresulteerd in een verder stijgende recurrente 
licentieomzet via een SAAS (software as a service) model. 
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3 Voornaamste risico's en onzekerheden 

Ingevolge art. 3:6,1° WVV dient de vennootschap een beschrijving te geven van de voornaamste risico's en 
onzekerheden waarmee zij wordt geconfronteerd. Dit overzicht bevat een evenwichtige en volledige analyse van de 
ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap die in overeenstemming is met 
de omvang en de complexiteit van dit bedrijf. In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een goed begrip van de 
ontwikkeling, de resultaten of de positie van de vennootschap, omvat de analyse zowel financiële als, waar zulks 
passend wordt geacht, niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die betrekking hebben op het specifieke bedrijf 
van de vennootschap, met inbegrip van informatie betreffende milieu- en personeelsaangelegenheden 
 
De voornaamste risico's en onzekerheden van de onderneming kunnen naar de mening van het bestuursorgaan als 
volgt beschreven worden. 
 
Algemeen risico 
De algemene risico's van de onderneming situeren zich op het vlak van het verder kunnen blijven behalen van de 
omzet en de omzetgroei die het bestuursorgaan poogt te realiseren. Gezien de globalisering is de concurrentie binnen 
de klassieke e-Learning markt significant toegenomen zodat het risico op klantenverloop en dus het verlies van omzet 
of omzetgroei binnen deze klassieke e-Learning markt groter is geworden.  
 
De organisatie richt zich derhalve sterk op het onderscheidend vermogen wat het product FLOWSPARKS® biedt.  
 
Ook het risico van aansprakelijkheid van het bedrijf voor de geleverde diensten en producten, met inbegrip van 
aansprakelijkheid voor de verwerking van persoonlijke gegevens kan, ondanks alle genomen maatregelen , steeds in 
vraag gesteld worden.  
 
Daarnaast moet de vennootschap rekening houden met het risico op het verder kunnen bekomen van 
financieringsmiddelen indien noodzakelijk. 

 
Specifieke risico’s 
De onderneming dient naast deze algemene risico's ook rekening te houden met specifieke risico's.  
Het kunnen beschikken over gekwalificeerd personeel is een voortdurende uitdaging voor de onderneming.  
 
De vennootschap dient rekening te houden met een eventuele ontwaarding van de financiële vaste activa die zij bezit. 
De deelneming in Nederland is gewaardeerd op de aanschafprijs rekening houdend met reeds aangelegde 
waardeverminderingen in het verleden. 
 
Gezien het bedrag van de openstaande vorderingen op klanten, moet de onderneming rekening houden met het 
risico op insolventie van sommige klanten, waarbij opgemerkt wordt dat historisch een negatieve impact ten gevolge 
van insolventie van klanten gering is en dat de spreiding van de omzet over veel klanten dit risico beperkt. 
 
 

4 Voorstel tot bestemming van het resultaat 
Wij vragen als bestuursorgaan van de vennootschap, de voorliggende jaarrekening te willen goedkeuren en kwijting 
te verlenen aan het bestuur en de commissaris.  
 
Conform de statuten van de vennootschap, stelt het bestuursorgaan voor het te bestemmen winstsaldo ad euro 
880.148,04 als volgt te verwerken: 

• 44.007,40 toe te voegen aan de wettelijke reserve; 
836.140,64 te verwerken in het overgedragen resultaat.  

 
Conform art. 3:6,2 WVV werd de jaarrekening die aan de algemene vergadering wordt voorgelegd, opgesteld onder 
de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de hierboven voorgestelde bestemming van het resultaat. 

 
  



5 
 

 
 

5 Belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar 
Conform art. 3:6,2° WVV dient de vennootschap informatie te verstrekken omtrent de belangrijke gebeurtenissen die 
na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden. 
 
In het licht van dit artikel hebben er op dit moment geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden behalve de 
naamswijziging van het bedrijf in FLOWSPARKS NV.en de wijziging van de statuten om die o.m. in lijn te brengen met 
de nieuwe wet op de vennootschappen 

 
 

6 Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden 
Conform art. 3:6,3° WVV dient de vennootschap inlichtingen te verstrekken omtrent de omstandigheden die de 
ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij 
ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap. 
 
Er zijn geen omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. We wensen 
hier aan toe te voegen dat het W.Venn. de mogelijkheid voorziet deze informatie achterwege te laten indien het 
geven van deze informatie ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap. 

 
7 Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 

Conform art. 3:6,4° WVV dient informatie gegeven te worden omtrent de werkzaamheden op het gebied van 
onderzoek en ontwikkeling. 
 
De vennootschap is continu bezig met het verder uitbouwen van innovatieve softwarematige didactisch 
onderbouwde ontwikkelingen, met name binnen het in eigen beheer ontwikkelde flexibel leerplatform 
FLOWSPARKS®. Eveneens wordt er intellectuele eigendom ontwikkeld binnen de opgeleverde e-Learnings zoals 
“Safety”. 
 
Ook dit jaar heeft in het teken gestaan van het verder ontwikkelen en professionaliseren van het in eigen beheer 
ontwikkelde en in 2017 gelanceerde leerplatform FLOWSPARKS®. Via een gebruikerslicentie (SAAS-model) krijgen 
klanten toegang tot het flexibel leerplatform FLOWSPARKS® waardoor ze zelf e-Learningcursussen of digitale 
trainingen op maat kunnen creëren, beheren, verspreiden en aanpassen. Dit zonder afhankelijk te zijn van externe 
experten zoals pedagogen, grafische ontwerpers of programmeurs. Eénvoudig gezegd: de brains van de didactici zijn 
ingebed in het systeem. Alles wat wordt gemaakt binnen FLOWSPARKS® is door zijn native response design te 
gebruiken op alle (mobiele) devices en kan naadloos geïntegreerd worden in reeds aanwezige leerplatformen of 
ERP/HR-systemen. Er is een aanzienlijke groei gerealiseerd in FLOWSPARKS® gebruikers en dito omzet.   
 
De kosten van ontwikkelling van het FLOWSPARKS®platform en van de andere intellectuele eigendom van het bedrijf 
worden volledig in kost genomen en derhalve niet geactiveerd. 

 
8 Tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard 

Conform art. 7:96, § 1 W.VV moet een bestuurder, die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van 
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort 
van de raad van bestuur, dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. In 
dergelijk geval moet de raad van bestuur de aard van de beslissing of verrichting omschrijven en verantwoorden. Ook 
de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten worden vermeld. 

 
Hierbij merkt het bestuursorgaan van de vennootschap op dat deze specifieke procedure niet geldt wanneer de 
beslissingen betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de 
zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 
 
De Raad van Bestuur heeft geen meldingen. 
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9 Beslissing tot samenroepen van de algemene vergadering  
 
Het bestuursorgaan stelt formeel de toegelichte jaarrekening vast met een balanstotaal van 5.737.180,21 EUR en een 
te bestemmen positief resultaat van het boekjaar van 880.148,04. EUR. 

 
Het bestuursorgaan beslist bijgevolg een algemene vergadering samen te roepen op 18.06.2021 op de zetel van de 
vennootschap met het oog op het goedkeuren van de vastgestelde jaarrekening. 
 
Deze algemene vergadering zal de volgende agendapunten bevatten: verslag van het bestuursorgaan, verslag van de 
commissaris, goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2020, bestemming van het resultaat, verlenen van kwijting 
en herbenoeming commissaris. 
 
De aandeelhouders wordt gevraagd zich te richten naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tezamen 
met de statuten van de vennootschap. 

 
 

Naam en voornaam van lid 
bestuursorgaan 

Functie Handtekening 

 
   
   
   

GUY HERREGODTS CONSULTING  BV 
Vertegenwoordigd door 
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Bestuurder 
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