
 



 
 

Voorwoord van de Voorzitter

 

Beste lezer 

Het is met veel fierheid dat ik je als voorzitter van de raad van bestuur van FLOWSPARKS  
aanspreek. Dat je dit jaarverslag leest in een hoedanigheid van prospect, klant, medewerker of 
investeerder: we plukken allemaal de vruchten van het mooie succes dat onze groep in de voorbije 
jaren gekend heeft, niet in het minst het voorbije boekjaar.  

Talrijke nieuwe klanten, in heel verschillende sectoren, zijn dit jaar lid geworden van de 
FLOWSPARKS-community. Bestaande klanten hebben onze software versneld binnen alle 
geledingen van hun bedrijf, personeel of gebruikers, uitgerold. Een mooi bewijs dat we, met ons 
innovatief product en ons disruptief businessmodel, op de e-Learningmarkt echt het verschil 
maken. Veel van onze nieuwe klanten zijn grotere bedrijven die FLOWSPARKS internationaal in 
hun groep wensen uit te rollen. Rechtstreeks, maar ook onrechtstreeks via ons netwerk van 
verdelers, zijn we duidelijk de weg van de internationalisatie buiten de Benelux ingeslagen. En met 
succes! Onze naamsverandering naar FLOWSPARKS is de kers op de taart van onze nieuwe 
positionering als disruptieve en internationale SaaS-provider op de wereldwijde e-Learningmarkt. 

Dit succes vertaalt zich in de financiële resultaten. De omzet stijgt met 10%, ondanks stopzetting 
van alle niet-strategische activiteiten. Maar belangrijker; de recurrente licentieomzet stijgt met 
meer dan 40% op jaarbasis. Ook het resultaat groeit tot een 21% operationele marge. Onze 
klanten waarderen een betrouwbare partner, niet enkel in de kwaliteit van zijn producten en 
diensten, maar ook in zijn financiële robuustheid. Vandaag kunnen we met fierheid zeggen dat we 
onze exponentiële groei autonoom financieren. Dat heeft natuurlijk te maken met de gezonde 
cashgeneratie van onze groep. 

Onze ambitie stopt niet hier. We blijven actief investeren in de ontwikkeling van ons product zowel 
technologisch, functioneel als grafisch. Ook de dienstverlening aan onze klanten wordt inmiddels 
ondersteund door state-of-the-art tooling.  Zoals blijkt uit recente certificeringen (onder meer in 
ISO 27001), beantwoorden onze interne groepsprocessen over dienstverlening en ontwikkeling 
aan de strengste standaarden van kwaliteit en veiligheid.  

Gezien de hoge internationale groeiambities is in 2020 ook gewerkt aan een schaalbaarheidsplan. 
In het jaar 2021 is de agressieve uitrol van dat plan gestart. We versterken onze organisatie zowel 
in diepgang als in aantal medewerkers. Zo wordt de digitale marketing, de klantenwerving en de 
verkoop opgedreven. Ook de ondersteunende commerciële, data-gedreven tooling wordt verder 
uitgebouwd om een exponentiele schaalbaarheid van het bedrijf op korte termijn mogelijk te 
maken. Dit alles vraagt éénmalige kosten, managementondersteuning en focus die niet louter op 
de korte termijn ontwikkeling van het bedrijf mag worden gericht. We gaan voor een snelle maar 
duurzame expansie van ons bedrijf. We wensen ook dat, ondanks een sterke groei, al de 
bestaande en nieuwe gebruikers van FLOWSPARKS een steeds mooiere klantenbeleving kunnen 
genieten. 

We verwachten voor 2021 een even sterke procentuele groei van onze recurrente omzet. We 
stellen bewust geen agressievere groei voorop. In 2021 willen we graag focussen op de duurzame 
uitbouw van een salesorganisatie die een verdere exponentiële groei moet mogelijk maken. Het 
operationele resultaat verwachten we, in absolute cijfers, in dezelfde grootorde als 2020. De 
additionele éénmalige investeringen die we, zoals steeds, volledig in kosten nemen, zullen een 



 
 

verdere toename van onze winst beletten. Die éénmalige investeringen versterken de waarde van 
ons bedrijf en verhogen de tevredenheid van onze bloeiende klantencommunity. 

Ik wens in naam van de raad van bestuur de klanten, aandeelhouders, het management, de 
medewerkers en verdelers te danken voor hun deelname in het fantastisch FLOWSPARKS-
succesverhaal dat we samen aan het schrijven zijn. We verheugen ons op al de positieve energie 
die we geven en krijgen met een oplossing die mensen samenbrengt om aan digitale kennisdeling 
en kennisborging te doen. Een kennisdeling waar, ondersteund door de eenvoud van onze 
software, de specialist of vakman met fierheid zelf zijn expertise kan uitdragen. We doen er alles 
aan om onze partnerships te versterken en om de tevredenheid te vergroten door verder in te 
zetten op duurzaamheid en schaalbaarheid van de groep. We danken je van harte voor het 
enthousiaste vertrouwen. 

 

Met vriendelijke groet  

 

Paul de Schrijver 
Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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1. De FLOWSPARKS-Suite 
 Ontstaan van FLOWSPARKS  

De FLOWSPARKS-Groep, voormalig gekend als de U&I Learning-Groep, is opgericht in 1997. Het 
bedrijf is uitgegroeid tot een gevestigde waarde in de wereld van op maat gemaakte e-Learning. 
Na jaren van projectmatig werken en de daaropvolgende doorrekening volgens het ‘time & 
material’-model, voelden we een groeiende behoefte bij de klant naar autonomie. Tot dan toe 
waren onze klanten volledig afhankelijk van ons voor de ontwikkeling en het beheer van digitale 
opleidingen. Bij het merendeel van de huidige e-Learningorganisaties is dit nog steeds het geval.  

Wat als e-Learning maken eenvoudig was?  

We vroegen ons af: ‘Wat als het maken van 
e-Learning eenvoudig was? Wat als we onze 
klanten zouden ondersteunen bij het opbouwen 
van hun eigen digitale leerproces? Wat als we onze 
expertise rond digitaal leren zouden bundelen in 
een gebruiksvriendelijke suite?’ Maar vooral: ‘Wat 
als wij onze klanten autonomie schenken voor het 
volledige creatie- en optimalisatieproces van 
digitale opleidingen?’  

Vanuit die prangende vragen is in 2017 FLOWSPARKS ontstaan. FLOWSPARKS is een flexibele 
digitale leersuite die bedrijven de mogelijkheid geeft om zich te focussen op waar het echt om 
gaat: de inhoud. Dankzij didactisch ondersteunde templates in een aantrekkelijk en responsief 
design kunnen bedrijven hun eigen 'subject matter experts' activeren om eenvoudig zelf digitale 
modules te creëren. Het stelt bedrijven in staat hun groei te optimaliseren, informatie 
nauwkeuriger bij te werken en, dankzij evaluatie, dichter bij hun eigen personeel te staan.  

Sinds 21 januari 2021 heeft U&I Learning een naamsverandering ondergaan. Sinds dan staat de 
FLOWSPARKS-Groep garant voor het vermarkten van de flexibele digitale leersuite en de 
e-Learningdiensten vanuit het Belgische hoofdkantoor (FLOWSPARKS NV) en Nederland 
(FLOWSPARKS Nederland B.V.).  
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 Visie, missie & waarden  

 Waar we voor staan 

Iedereen zou in staat moeten zijn om snel kwalitatieve digitale opleidingen te creëren, editeren, 
beheren en distribueren, met optimale toegankelijkheid in elke taal en op elk toestel.   

 Waar we voor gaan 

Bedrijven het brein van professionele opleiders schenken in de vorm van een easy-to-use software 
suite. Bedrijven verdienen volledige flexibiliteit en autonomie bij het creëren en delen van kennis, 
informatie en interactie met hun medewerkers. FLOWSPARKS helpt daarom bij het realiseren van 
een kwalitatieve en snelle digitale transformatie.  

 Waarden  

Lef: Wij ontwrichten de markt van digitaal leren door bedrijven flexibiliteit en autonomie te bieden 
in e-Learningcreatie in plaats van dit privilege voor onszelf te houden. Wij zien dit als de toekomst 
en zeer begeerd in de wereld van digitalisering.  

Humaniteit: Door eenvoudig te gebruiken software aan te bieden, willen we onze gebruikers zich 
trots en tevreden laten voelen. We geven hen de mogelijkheid aantrekkelijke digitale opleidingen 
te maken zonder rekening te moeten houden met didactiek. Zo nemen wij een last van hun 
schouders.  

Kwaliteit: Om van onze klanten Learning & Development helden te maken, hebben we een team 
van Customer Success Coaches samengesteld. Die geven hun magie door aan onze gebruikers, 
zodat zij kunnen floreren in hun job.  

Gelijkheid: Bij FLOWSPARKS behandelen we onze klanten als partners door hen de controle te 
geven over de creatie van de inhoud. We kijken vanaf de zijlijn toe en begeleiden waar nodig. 
Samen met onze partners creëren we de beste leertrajecten voor elke behoefte.  

Ambitie: Wij hebben een sterke wil om te verbeteren en de beste oplossingen voor onze klanten 
te leveren. We staan erop om onze software en diensten voortdurend te vernieuwen in 
overeenstemming met de (nieuwe) behoeften van de markt. 

Veerkracht: Met een vlakke interne bedrijfsstructuur heerst er een veerkrachtige samenwerking 
tussen collega's waardoor we snel en flexibel kunnen schakelen. Bovendien staat 
verantwoordelijkheidszin van de medewerkers voorop waardoor ook interne autonomie kracht 
geeft. 
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  De FLOWSPARKS-Suite 
Met FLOWSPARKS creëren we FLOW: ‘Flexibel Leren in een Online Wereld’.  

Daarbij zetten we alle ‘SPARKS’ in om de leerervaring te optimaliseren doorheen het gebruik van 
het platform. Deze SPARKS binnen de naam FLOWSPARKS zijn al sinds het ontstaan van ons 
platform een belangrijke ontwikkelingspiste waarmee we inzetten op slimme ondersteuning van 
eindgebruikers met behulp van Artificiële Intelligentie binnen ons domein. 

Bekijk via onderstaande link een introductievideo van FLOWSPARKS.  

Bekijk de explainer video FLOWSPARKS. Ga naar: https://bit.ly/35sOBB9 

 

De FLOWSPARKS-Groep heeft jaren ervaring in het ontwikkelen van digitale leermodules. Vanuit 
deze visie is er een volwaardige FLOWSPARKS-Suite ontstaan. Je ontwikkelt eenvoudig interactieve 
e-Learning door het combineren van de Learning Formats, Smart Templates en Smart Programs 
in de FLOWSPARKS Auteurstool. Koppel dit aan ons uitgebreide Learning Management System 
(LMS) en je beschikt over alle middelen om een optimale digitale leerervaring te creëren. Of kies 
voor de FastPass voor wie op zoek is naar een vlotte registratie van bezoekers. Daarnaast 
garanderen we een optimale begeleiding van iedere klant.  

 FLOWSPARKS Auteurstool  

Een all-in-one flexibele auteurstool waar iedereen mee aan de slag kan 

De auteurstool is het hart van FLOWSPARKS en schenkt gebruikers alle middelen om uitermate 
doeltreffende digitale opleidingen te maken. Dit met behulp van de geïmplementeerde Learning 
Formats, Smart Templates en Smart Programs. Voor elk potentieel leerdoel biedt één van deze 
templates de perfecte oplossing.  

Deze templates zijn zodanig ontwikkeld dat je als gebruiker niet hoeft stil te staan bij het 
didactische of technische aspect. Bovendien ziet grafisch er alles perfect uit op elk toestel.  

https://bit.ly/35sOBB9
https://bit.ly/35sOBB9
https://bit.ly/35sOBB9


 

9 
 

In de auteurstool beschik je over:  

Learning Formats  

Learning Formats zijn onze vaste recepten voor krachtige e-Learning. Een Learning Format zet één 
werkvorm centraal met een specifieke didactiek, een doelgerichte toepassing en een vaste 
opbouw. Het gebruik van een Learning Format zorgt voor focus, beleving en leerrendement. Door 
onze jarenlange ervaring met het ontwikkelen van e-Learning weten we precies welke werkvormen 
en designs online het beste werken. Die ervaring is in de Learning Formats terug te vinden.  

Smart Templates  

Met Smart Templates ontwikkel je modules die je voor verschillende leerdoelen inzet. In 
tegenstelling tot de Learning Formats geven de Smart Templates je veel meer structurele vrijheid. 
Er zijn Templates voor onder meer magazines, interactieve video’s, evaluaties en vragenlijsten, 360 
gradenervaringen en testen.  

Smart Programs  

Maakt jouw e-Learning onderdeel uit van een geheel? Presenteer deze dan ook zo. Met Smart 
Programs combineer je Learning Formats en Smart Templates of bestaande SCORM-modules tot 
een volwaardig online programma. Voeg video’s, naslagwerken en/of een certificaat toe om je 
Programma compleet te maken.  

Leer FLOWSPARKS kennen aan de hand van één van onze didactische templates: 
THEBIGGERPICTURE. Klik op de link om de module in FLOWSPARKS te doorlopen. 

Maak kennis met FLOWSPARKS. Ga naar: https://bit.ly/3gLQG0i 

 

 

  

https://bit.ly/3cQNP4Z
https://bit.ly/3cQNP4Z
https://bit.ly/3gLQG0i
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 FLOWSPARKS LMS 

Optimale verspreiding, rapportage en administratie van je digitale modules 

De verspreiding, rapportage en administratie van je digitale modules gebeurt via het Learning 
Management System (LMS). Het FLOWSPARKS LMS is intuïtief en gebruiksvriendelijk, met 
duidelijke tracking- en rapportage functionaliteiten. Met het LMS krijg je toegang tot een 
ongelofelijke hoeveelheid data die meer inzicht geeft in de voortgang van het team. Wij 
garanderen en realiseren de connectiviteit van onze auteurstool met diverse andere LMS 
systemen, volgens de standaarden. 

 FLOWSPARKS FastPass  

Beheer snel en eenvoudig toegang tot digitale modules 

Wat voormalig gekend was als het Safety Platform is omgedoopt tot FastPass. Dit omdat de 
functionaliteit van deze toepassing niet louter toe te kennen is aan safety gerelateerde situaties of 
onderwerpen. Met FastPass bieden we een oplossing daar waar de complexiteit van een LMS niet 
noodzakelijk is of wanneer er geen LMS ter beschikking is voor de doelgroep. 

FLOWSPARKS FastPass is de ideale oplossing voor organisaties die kennis willen toetsen zonder 
een uitgebreid profiel te vereisen van de doelgroep. Het is ontstaan uit de noodzaak om de 
drempel van registratie te verlagen. Het kan gezien worden als een compacte en snelle (fast) versie 
van een Learning Management System. Net als bij het LMS zorgt FastPass voor de verspreiding, 
rapportage en administratie van digitale modules, maar dan met snellere registratie-
mogelijkheden en overzichtelijke rapportage.  

Dat wil zeggen dat je als organisatie over essentiële functionaliteiten beschikt om on the spot de 
nodige opleiding aan te bieden, zonder rompslomp. Deelnemers hebben geen uitgebreid profiel 
nodig. Deze plug-and-playoplossing kan ingezet worden volgens de behoefte van elke organisatie.  
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 Services voor e-Learning 
Naast het aanbieden van de FLOWSPARKS-Suite staan we nog steeds garant voor een 
uitmuntende service in het ontwerpen en ontwikkelen van e-Learning én ander advies over 
digitaal leren. Dankzij ons eigen softwareplatform kunnen we hier ook binnen ons eigen 
e-Learning development team hogere efficiëntie behalen. Een klant, of die nu zelfstandig aan de 
slag wil of liever berust op onze expertise, kan met eender welke digitale leeruitdaging bij ons 
terecht.  

Dankzij onze proactieve en flexibele aanpak worden wij door onze klanten niet louter meer als 
leverancier gepercipieerd maar eerder als echte partner en facilitator van hun autonomie in het 
uitwerken van digitale leerinhouden. 

 Ontwikkeling van digitale leertrajecten 

We bieden onze klanten de mogelijkheid om samen met onze doorgewinterde e-Learning 
professionals hun digitaal leertraject uit te werken. Onze dienstverlening is flexibel en we zoeken 
altijd een match conform de verwachtingen van onze klant. Zo kiezen sommige klanten voor een 
totale uitbesteding waarbij onze FLOWSPARKS-professionals alles tot in de puntjes uitwerken. 
Anderen kiezen er dan weer voor om zoveel mogelijk zélf uit te werken in de FLOWSPARKS-Suite 
en rekenen enkel op onze vakkundige feedback. 

 

De meeste klanten opteren voor een aanpak die hiertussen ligt, namelijk co-creatie. Hierbij 
vormen we samen met de klant een projectteam waarbij we niet alleen streven naar een impactvol 
eindproduct. Het delen van kennis en inzichten over dit proces is minstens even belangrijk. Bij elk 
nieuw project die we in co-creatie uitwerken, empoweren we onze klanten zodat ze nog meer 
ownership krijgen over het digitaal leren binnen hun organisatie. 

 Customer Success Coaches  

Wanneer een klant kiest voor de FLOWSPARKS-Suite wordt die bijgestaan door een ervaren en 
klantgerichte gids, onze zeer gewaardeerde Customer Success Coach. Die persoon is de directe 
lijn tussen de verantwoordelijke bij de klant en FLOWSPARKS.  
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Die doorgewinterde e-Learning professional kent niet alleen de fijne kneepjes van het ontwerpen 
en ontwikkelen van digitale leermaterialen, maar brengt ook nog eens een hoop functionele en 
technische expertise over de FLOWSPARKS-Suite met zich mee. Ook dankzij de vele ‘best practices’ 
is deze Customer Success Coach de ideale bondgenoot om de FLOWSPARKS-Suite snel in gebruik 
te laten nemen binnen de organisatie. 

Bij de opstart van het begeleidingstraject staan de noden van elke klant voorop en stellen de 
Customer Success Coaches zich flexibel op zodat een gepersonaliseerde aanpak mogelijk is. 
Dankzij de aanwezige ervaring kunnen ze zich snel inwerken in de bestaande structuren, systemen 
en leercultuur van de klant. Zo is het advies en de consultancy van elk van de Customer Success 
Coaches doelgericht. Ze faciliteren de klant voor optimale benutting van de FLOWSPARKS-Suite. 
De ondersteuning van onze Customer Success Coaches beantwoordt ook aan de leernoden en de 
onafhankelijkheid van de organisatie om de bouw van opleidingstrajecten te versnellen.  

Ze volgen de klant doorheen hun volledige traject waarbij ze de technische implementatie 
begeleiden, de auteurs opleiden en klaar zijn om projectmatige ondersteuning te bieden waar 
nodig.  

 Support 

We hechten veel belang aan ondersteuning van de klanten. De FLOWSPARKS-Suite is niet zomaar 
een softwarelicentie die je online aankoopt. We gaan prat op onze technische support waarbij we 
onze klanten ondersteunen om onze tool feilloos te integreren op andere platformen of 
bedrijfsspecifieke systemen. Daarnaast kan elke gebruiker op elk moment de uitgebreide 
helpfunctie in de tool zelf raadplegen (ingebouwde handleidingen). En mocht de deelnemer er nog 
niet uitkomen dan kan hij via de helpdesk verder geholpen worden. Het efficiënte ticketing-
systeem zorgt ervoor dat alle vragen met de juiste prioriteit worden afgehandeld en dat 
complexere vragen bij de Customer Success Coach van de klant terechtkomen. Die kan vanuit de 
context van de klant de hulpvraag verder opnemen. 
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 USP’s FLOWSPARKS 
FLOWSPARKS is een innovatieve en disruptieve softwaretoepassing die een ongekende 
meerwaarde creëert voor de klant. De functionaliteiten breken radicaal met het businessmodel 
rond e-Learning en digitale opleidingen zoals wij en de concurrentie het tot nu toe kenden. Het 
zijn een aantal hoofdfactoren die ons uitermate onderscheiden van de concurrentie:  

 

Tijdbesparend en snel  
Alles is online. De ontwikkelings- en leeromgeving voor auteur en gebruiker is 
overal en altijd ter beschikking. Win tijd bij het creëren van digitale modules, werk 
vlotter samen en geef toegang aan nieuwe medewerkers in slechts enkele 
muisklikken.   

 

Iedereen kan e-Learning ontwikkelen  
Medewerkers gaan van passieve gebruikers naar actieve bijdragers van 
kennisuitwisseling binnen hun organisatie. Door medewerkers aan het stuur van 
e-Learningcreatie te plaatsen stimuleer je bovendien betrokkenheid en loyaliteit. 

 

Ingebouwde didactische templates  
De brains van de didacticus zitten in het systeem. Voor iedere leerdoelstelling is 
er een template met ingebouwde didactische structuur. Zo kan de auteur 
focussen op de content. Het resultaat is een online module die het 
vooropgestelde leerdoel behaalt, responsief en technisch onderbouwd is.  

 

Integraties 
Eenvoudige koppeling met verschillende systemen zoals webshops, HR-
systemen, apps, etc. Dit d.m.v. onze eigen API, maar ook met allerlei standaard 
integraties als: Cornerstone, SuccessFactors, TalentLMS, Totara, LMS365, 
Docebo, Chamillo, Moodle, Oracle, …  

 

Gepersonaliseerd design, perfect op elk toestel 
Intuïtief en responsief design voor zowel auteurs als eindgebruikers. Zo 
garanderen we een optimale gebruikservaring en consistentie qua look & feel op 
elk toestel.  

 

Innoveren en verbeteren 
FLOWSPARKS is een future-proof online leeromgeving die zich voortdurend 
aanpast en verbetert op vlak van veiligheidsissues, big data en features. Het 
systeem wordt organisch gevoed door nieuwe ideeën van de klant. Zo ontstaan 
nieuwe inzichten die leiden tot nieuwe features. 
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 Unieke positie in de markt 
De flexibiliteit, de snelheid van productie en de autonomie van de klant is een absoluut succes. De 
klant neemt voor het eerst in de wereld van e-Learningontwikkeling zelf de regie in handen. De 
tijd dat e-Learning afhankelijk was van projectmatige oplevering is achter de rug. Een 
vooruitstrevende visie waar huidige concullega’s zich nog niet aan durfden wagen.  

Daarnaast stimuleerde ons eigen softwareplatform ook de interne productiviteit. De 
gebruiksvriendelijkheid en de didactische basis van de FLOWSPARKS-Suite zorgen dat onze 
e-Learning professionals sneller projecten kunnen analyseren, ontwikkelen en finaliseren.  

Onderstaande afbeelding illustreert onze unieke positie in de markt. Je ziet hierbij een combinatie 
van drie werelden verenigd in één oplossing die enorm door de markt gesmaakt wordt. 

 

• Met onze dienstverlening kunnen we 
organisaties professionele 
ondersteuning bieden bij vragen rond 
digitaal leren wanneer ze het nodig 
hebben. 

• Onze didactische expertise zit in de 
authoring tool en is een verlengstuk 
van onze professionele 
dienstverlening. 

• Om ook de uitrol en opvolging van je 
digitale leerinhouden flexibel in te 
richten bevat de FLOWSPARKS-Suite 
ook een leerplatform dat dit mogelijk 
maakt. 

Onze SaaS-oplossing is ook niet gebonden aan een specifieke sector, activiteit of (leer)cultuur. Het 
marktpotentieel is universele inzetbaarheid binnen bedrijven, afdelingen, sectoren, organisaties: 
AGO Jobs & HR, Ahold Delhaize Group, Alken-Maes, KPN, Philips, Bank J.Van Breda & C°, 
Nederlandse Loterij, Belfius, BNP Paribas Fortis, GoodHabitz, Boss  Paints, Proximus, Bridgestone, 
Crelan, De Bijenkorf, Mondi, Atos, Fluxys, BASF Antwerpen, Gemeente Rotterdam, Language 
Institute Regina Coeli, Johnson & Johnson, Luminus, Mensura, Olympia Uitzendbureau, Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde (www.MijnrijbewijsB.be), OneMed, Otherside at Work, Overstock, Politie 
Nederland, Randstad, Securitas Belgium, Sport Vlaanderen, Tom & Co, Vinçotte, X2O,… 

Binnen dit breed spectrum van organisaties wereldwijd wordt FLOWSPARKS aangewend voor de 
meest diverse toepassingen. Denk maar aan digitale leervragen rond Sales & Marketing, Safety, 
Compliance, Productie, … en dat binnen alle sectoren.  

Sinds zijn lancering in 2017 hebben tal van klanten hun oog op FLOWSPARKS laten vallen. Gezien 
de internationale businessstructuur van deze klanten, heeft FLOWSPARKS nu al zijn sporen 
verdiend in meer dan 159 landen. De klantenportefeuille van de FLOWSPARKS-Groep is niet vast 
te pinnen op een bepaalde sector.  

http://www.mijnrijbewijsb.be/
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 Testimonials  
De feedback die we van onze klanten krijgen is unaniem positief. Zij zijn de echte fiere 
ambassadeurs van FLOWSPARKS. Zij dragen FLOWSPARKS uit naar hun vakcollega’s binnen en 
buiten hun bedrijf. Ze zijn bereid de meerwaarde van FLOWSPARKS in hun 
onderneming/organisatie te delen met anderen. Dit door zowel vermeldingen in de geschreven 
en/of digitale pers (op eigen initiatief) of als gastspreker op evenementen. We zijn hen daarvoor 
dankbaar. Hieronder vind je een bloemlezing van enkele klantengetuigenissen. 

 ‘De makkelijk hanteerbare templates en het feit dat we ook andere SCORM-
software kunnen integreren, zijn grote pluspunten van FLOWSPARKS. Al onze 
trainingen moeten in drie talen beschikbaar zijn. Met FLOWSPARKS voeg je 
makkelijk extra talen toe.’ 

Vincent Goddeeris – Digital Project Manager, Delhaize 

 

 

‘Dankzij FLOWSPARKS kunnen wij elke maand weer in hoog tempo onze nieuwe 
GoodHabitz-trainingen ontwikkelen. Met behulp van de didactische formats 
verliezen wij geen tijd aan design en structuur en kunnen we alles makkelijk in 
meerdere talen aanbieden.’ 

Maarten Franken – CEO, GoodHabitz 

(Aanbieder van off-the-shelf content en de marktleider in deze niche in Nederland met 
vestigingen in België, Spanje, UK, Frankrijk, … Zij gebruiken FLOWSPARKS om al hun off-the-
shelf content te creëren, beheren, verspreiden en aan te passen.) 

 

 ‘Er waren best wel wat criteria waaraan de authoring tool moest beantwoorden. 
Zo moest het bijvoorbeeld gemakkelijk zijn voor de auteurs om content te 
creëren die lokaal relevant is, terwijl ze ook trouw moeten blijven aan de look-
and-feel van het merk AMC. Om een gefundeerde keuze te kunnen maken, 
hebben we op een paar maanden vijf verschillende authoring tools getest. 
Uiteindelijk gaven de opleidingen en de support van het FLOWSPARKS-team de 
doorslag. Ze zijn altijd beschikbaar en kunnen altijd helpen.’ 

Anne Muthmann – Head of training, AMC International  

 

 

‘FLOWSPARKS heeft een korte leercurve. In het begin kan het moeilijk lijken 
omdat het tenslotte om een informaticasysteem gaat, maar eenmaal je de 
basistechnieken onder de knie hebt, kan je er eigenlijk mee gaan spelen. Het is 
ook makkelijk uit te leggen. De gebruiksvriendelijkheid van FLOWSPARKS geeft 
een bepaalde autonomie aan de andere departementen om zelf modules te 
creëren.’ 

Sven Joris – Learning & Development Advisor, BNP Paribas Fortis  
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‘Door met FLOWSPARKS te werken is onder andere de ontwikkeltijd sterk 
afgenomen. Zowel de front-end als de back-end zijn heel intuïtief. Eens je op het 
platform van FLOWSPARKS komt, vind je dankzij de duidelijke buttons en de 
overzichtelijke structuur heel snel je weg.’ 

Dirk Peeters – Learning&Development partner, Acerta 

 

 

‘De coronacrisis heeft voor een enorme versnelling gezorgd. De lockdown werd 
ingesteld op een vrijdag en wij waren de maandagavond erop klaar met een 
volledig trainingstraject voor de mensen in onze shops.’ 

Jan Neels – Digital Learning specialist, Proximus  

 

 

‘FLOWSPARKS doet wat het belooft. Je hebt volledige controle, er is volledige 
flexibiliteit om er onze eigen stijl aan te geven en we kunnen heel gemakkelijk 
eigen content creëren zonder dat we technische talent moeten inschakelen.’ 

Evelyne Van Vosselen – HR Director Leadership and Organizational 
Development, Bridgestone 

 
 ‘Het doel van het platform is artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers 

navorming aan te bieden inzake rationeel geneesmiddelengebruik via een 
interactieve aanpak. Zo kunnen onze deelnemers een module leren kennen en 
de samenvattende fiche downloaden. Groot voordeel is dat iedereen op eigen 
tempo en wanneer hij/zij wil, kan leren.’ 

Griet Goesaert – Coördinator-dokter, BCFI 
 

 

‘FLOWSPARKS zorgt niet alleen voor meer efficiëntie, maar ook voor de snellere 
beschikbaarheid van nieuwe informatie. Dat resulteert in betere resultaten en 
lagere kosten.’ 
 
Alain Molinard – Head of training, BASF 

 

 

‘Leren is strategisch van groot belang voor Belfius. Belangrijk hierbij is dat 
trainingsmethodes worden gehanteerd rekening houdend met de actueel 
beschikbare technologieën. FLOWSPARKS assisteert ons hierin uitstekend.’ 

Bart Van Herzele – Verantwoordelijke Learning, Belfius 
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‘Alleen maar positieve reacties van zowel gebruikers als makers. Er is een heel 
ruim aanbod aan formats en templates. Het was heel eenvoudig te 
implementeren in ons eigen LMS. Je weet ook zeker dat je mensen altijd op de 
laatste versie van een e-Learning werken, want wijzigingen zijn onmiddellijk 
beschikbaar.’ 

Jan Degezelle – Kennismanager verf en toebehoren, Boss Paints/Colora  

 

 

‘Onze medewerkers leren zelf e-Learningmodules maken, we zien dat ze die 
skills snel ontwikkelen. Met de juiste motivatie kan je op erg korte tijd mooie 
resultaten behalen.’ 

Guy Van Hauwermeiren – Business Development Manager, Attentia  

 

 

'FLOWSPARKS is een gebruiksvriendelijke e-Learning tool. Dit geldt zowel voor 
de ontwikkelaar als voor de cursist. Het resultaat is een altijd professioneel 
ogende, didactisch solide en aantrekkelijke e-Learning die aansluit bij de 
(leer)behoeften van deze tijd.' 

Olga Timmer-Kool – Manager Marketing Development and DAF Academy, 
DAF 

 

 

‘Het taalaspect was voor ons heel belangrijk, maar FLOWSPARKS blijkt ook op 
dat vlak heel gebruiksvriendelijk. Je kan als het ware een nieuwe ‘taal-laag’ aan 
je module toevoegen.’ 

Sophie Hendrix – Management Learning & Development, Brico  

 

 
‘De responsiveness van FLOWSPARKS vind ik heel handig. De e-Learning ziet er 
goed uit op elke mobile device. Mensen die in onze plant met hun tablet een QR-
code scannen bij een bepaald type pomp, krijgen onmiddellijk een training in 
FLOWSPARKS over die specifieke pomp. En omdat je de trainingen ook heel 
gemakkelijk live kunt aanpassen, ben je er zeker van dat je altijd de meest 
recente versie aan het bekijken bent.’ 

Gunther Vanacker – Training Coordinator Ghent, Eastman 

 

 

‘FLOWSPARKS is een heel gebruiksvriendelijk programma omdat de Learning 
Formats zo goed gemaakt zijn. Er zijn grafisch heel veel mogelijkheden en je kan 
er – afhankelijk van het gekozen format – heel creatief mee zijn.’ 

Ine Esch – Projectmedewerker, Sport Vlaanderen  
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2. De eerste stappen als wereldspeler 
 

De FLOWSPARKS-Groep kende de afgelopen 
jaren een onafgebroken exponentiële groei. 
Enerzijds is dit te danken aan de toenemende 
klantenportefeuille. Zo mochten we in 2020 
o.a. volgende nieuwe klanten verwelkomen: 
AGO Jobs & HR, Atos Groep, Abbott, Euroclear, 
Ineos, Mensura, Teva, Mohawk Groep, VPK 
Packaging, Balta Groep, Alken-Maes, en nog 
vele anderen.  

Anderzijds is deze toenemende groei te wijten 
aan de uitbreidingen van pakketten bij 
bestaande klanten. Dit bevestigt het succes van 
FLOWSPARKS. Jaar na jaar groeien de licenties 
bij klanten. Recht evenredig met hun 
internationale uitbreiding komt ook de 
toename van auteurs, gebruikers en templates. 
Daarnaast neemt consistent de autonomie van 
deze bedrijven in het gebruik van onze 
oplossingen alsmaar toe.   

Met behulp van FLOWSPARKS veroveren we 
nieuwe markten en schenken we onze huidige 
klanten en hun medewerkers alle middelen om 
kwalitatieve skills te verwerven. We worden zo 
een belangrijke schakel in de strategische 
ontplooiing van onze klanten.  

 

 

 

 

 

 

*Evolutie verkopen sinds commerciële lancering in Q1 
2017: zowel groei door nieuwe klanten als bij bestaande 
klanten door toename van het aantal gebruikers en/of 
aantal auteurs en/of uitbreiding/overgang van 
basislicenties (BASIC – BASIC PLUS – ADVANCED – 
PREMIUM). 
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 Commerciële activiteiten 2020 
2020 was een jaar als geen ander. De uitgelezen kans om onze commerciële acties over een 
andere boeg te gooien. Een invloedrijke ervaring die zeker zijn vruchten heeft afgeworpen.  

 Evenementen  

We waren voor de tweede keer op rij aanwezig op het Duitse LearnTec (februari 2020). 
FLOWSPARKS was de enige Belgische aanbieder vertegenwoordigd van de 411 standhouders. 
LearnTec kon ook uitpakken met een record aantal bezoekers (15.600) uit alle hoeken van de 
wereld, wat bewijst dat digitaal leren een markt in beweging is (dus ook al voor de COVID-19-
pandemie). 

In het heetst van de coronastrijd moesten onze commerciële events en activiteiten eraan geloven. 
Met de nodige flexibiliteit en motivatie stond er al snel een alternatief event op poten. 
FLOWSPARKS’ befaamde DegustatieDag kon niet langer fysiek plaatsvinden en onderging een 
digitale metamorfose. Door de globale noodzaak voor digitalisering heeft dat tractie weten te 
veroorzaken binnen onze markt. 

Over het jaar gespreid zijn er in België digitale DegustatieDagen opgezet en in Nederland Get in 
the FLOW-dagen met als doel dezelfde ervaring zo goed mogelijk te behouden. In iedere editie 
ging het woord naar meerdere klanten die hun ervaring met en verwezenlijkingen in FLOWSPARKS 
deelden. Vanaf dan wel volledig digitaal.  

DegustatieDag en Get in the FLOW 

Over het jaar gespreid vonden er drie digitale DegustatieDagen plaats. Hierin is in de mate van het 
mogelijke het originele concept behouden. Deelnemers kregen telkens een originele 
lunch/aperobox thuis geleverd. 

         

Tijdens deze edities verwelkomden we volgende sprekers:  

 VSV – Helena Molinaeux 
 Bridgestone – Evelyne Van Vosselen  
 Acerta – Dirk Peeters  
 De Lijn – Steve De Koning  
 Colora/BOSS Paint – Jan Degezelle + Jochen Plycho  
 Parkwind – Vincent Stevens  
 Attentia – Guy Van Hauwermeiren 
 PSA Antwerp – Raf De Ruysscher 
 Brico – Sophie Hendrix & Gwen Imbert 
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De consistentie doorheen deze digitale events waren de boeiende klantencases en de fysieke 
boxen. Op die aan huis geleverde boxen zijn ontzettend lovende reacties gekomen. Zowel klanten 
als prospecten genoten van een zeer allround ervaring, toch veilig van thuis.  

 

 

Naast deze DegustatieDagen werden ook twee onderwerp specifieke events opgezet:   

DegustatieDag Finance Edition – 29 oktober 2020  

Deze DegustatieDag stond volledig in het teken van ‘digitaal leren in de financiële sector’. We 
doken in de reële digitale leerprojecten van BNP Paribas Fortis en Bank J.Van Breda & C°. De 
financiële sector is nog altijd een van de grote paradepaardjes van de dienstverlenende economie. 
Een uitstekende service, fysiek of online, is het uitgangspunt van elk van deze bedrijven. De 
kwaliteit wordt meestal bepaald door het kennisniveau van de medewerkers. Het permanent 
bijscholen van het personeel maakt dan ook deel uit van het business DNA van deze organisaties. 
Hierover zijn ze met veel enthousiasme en boeiende voorbeelden komen vertellen.  

Tijdens deze editie verwelkomden we volgende sprekers:  

 Bank J.Van Breda & C° – Stijn van de Ven  
 BNP Paribas Fortis – Sven Joris  
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Explore FLOWSPARKS – 15 oktober 2020  

Hier lag de focus op het betrekken en bereiken van de toen al vijf resellers en hun prospecten. 
Explore FLOWSPARKS was een Engelstalige webinar met internationale sprekers. Tijdens dit event 
verwelkomden we:  

 AMC International – Anne Muthmann  
 Toshiba – Rene Zuleger & Dries De Beul  

Get in the FLOW  

Ook de events in Nederland schakelden over naar een digitale variant. Ook op deze events kregen 
de klanten het woord. Over het jaar gespreid hebben volgende klanten aangesloten bij de events:  

 Agile Cockpit – Matthijs van Vliet  
 GGZ Eindhoven – Evelien Wagemakers en Suzan Baltussen  
 Nederlandse Ski Vereniging – Kristy van Lieshout  
 Albert Schweiter ziekenhuis – Isabel Juliana  
 Nederlandse Loterij – Mirjam Singstra  
 KPN Academy – Frank van den Berg  
 Olympia Uitzenfbureau – Krista Molenaar  
 BASF Antwerpen – Alain Molinard  
 NOC*NSF – Lars Cornelissen  
 Nederlands Handbal Verbond – Annelies Martijn  
 Gehandicaptensport Nederland – Jantine van der Vlist en Jasmijn van der Hamsvoord  

 

Externe events 

Agoria Digital Connect week – 1 tot 7 oktober  

In de virtuele omgeving van Agoria hebben we voor een week het FLOWSPARKS-software-platform 
onder de aandacht gebracht.  
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 Publiciteit  

Bij het uitbreken van de pandemie zagen we vooral opportuniteiten om digitaal leren in een nieuw 
daglicht te stellen. Hiervoor hebben we meerdere publicaties in de hand gewerkt:  

April 2020  

‘6 tips voor een geslaagde online training’ gepubliceerd op mt.be: Connecteren met je medewerkers 
via online trainingen: do’s and don’ts 

‘Een crisis maakt veel bespreekbaar’ gepubliceerd in HR magazine met medewerking van BASF, Alain 
Molinard. Een crisis berokkent schade, maar maakt ook dingen bespreekbaar. Alain Molinard ziet 
hoe technologie bij BASF versneld wordt ingezet, ook voor opleidingen. Met dank aan de 
technologie… 

September 2020 

‘Leren kijken door de bril van de klant’, gepubliceerd in HR magazine met medewerking van Brico, 
Tina Devits. Opleidingen bij Brico staan volledig in het teken van de strategische doelstelling 
‘klantgerichtheid’. Door digitalisering sluiten die bovendien zo dicht mogelijk aan bij de 
operationele activiteit. 

Oktober 2020  

In oktober werden we onder de aandacht 
gebracht op Kanaal Z. In hun zoektocht naar 
bedrijven die de ‘Digital Transformation’ op de 
kaart zetten was er grote interesse in het project 
van Proximus met FLOWSPARKS. Proximus 
en FLOWSPARKS werken momenteel heel nauw 
samen voor de ontwikkeling van nieuwe 
e-Learningoplossingen. Aan het woord zijn Jan 
Neels, Digital Learning Specialist bij Proximus en 
Christophe Jacobs, Chief Customer Success 
Officer, toen nog Chief Standards Innovation 
Officer bij FLOWSPARKS. 

Bekijk de volledige uitzending. Ga naar https://bit.ly/3gFhJKt 

 

 

  

https://bit.ly/3gFhJKt
https://bit.ly/3gFhJKt
https://bit.ly/3gFhJKt
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December 2020  

Aan het eind van 2020 werden we genomineerd door HR Excellence Awards binnen de categorie 
HR Game Changer of the Year. Om deze award in de wacht te slepen, moesten genomineerden 
hun game-changing nature uit de doeken doen en dat vooral staven met gegronde uitleg en 
concrete voorbeelden. Het paradepaardje in dit dossier was BNP Paribas Fortis dat in minder dan 
negen maanden tijd maar liefst 60 modules voor digitaal leren lanceerde. 

FLOWSPARKS kwam hier als overtuigde winnaar naar voren. 
In een oogverblindende ‘Las Vegas’-show introduceerde Alain 
Vande Kerkhove de HR Game Changer of the Year. Een award 
die, in zijn eigen woorden, toegekend wordt aan bedrijven die 
nieuwe oplossingen lanceren met het potentieel om de regel 
van de markt te veranderen. 

Op 24 februari 2021 werden we officieel bekroond als HR Game Changer of the Year.  

Lees meer over FLOWSPARKS als HR Game Changer of the Year. Ga naar 
https://bit.ly/3xkWtjY 

 

FANS of FLOWSPARKS  

In combinatie met eigen (digitale) events werden meerdere cases verwerkt tot een intrigerend 
verhaal, dit onder de noemer van FANS of FLOWSPARKS. In 2020 zijn er meer dan 15 uitgeschreven 
cases verschenen op onze website. Hierin wordt er telkens verwezen naar wat ze realiseren met 
FLOWSPARKS en het verhaal dat ze brachten tijdens onze DegustatieDagen of Get in the FLOW-
dagen. 

Lees hier alle customer cases. Ga naar https://bit.ly/3zAEmsg 

https://bit.ly/3xkWtjY
https://bit.ly/3xkWtjY
https://bit.ly/3zAEmsg
https://bit.ly/3xkWtjY
https://bit.ly/3xkWtjY
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 Nieuwe branding en website als internationaal 

visitekaartje 

Met de officiële naamsverandering in het vizier onderging de FLOWSPARKS-Groep een volledige 
metamorfose. Vanuit de eenvoud van de tool is ook de branding teruggeschroefd naar zijn 
eenvoud. Centraal staan de vijf kleuren van de FLOWSPARKS-spark.  

 

Hét herkenningspunt doorheen de website en externe communicatie zullen voor een groot deel 
onze medewerkers zijn. Met deze persoonlijkere benadering van onze (potentiële) klanten willen 
we transparantie bieden in onze kennis rond digitaal leren. De website zal de centrale databank 
van kennis en informatie vormen voor iedereen binnen L&D.  

Bekijk de nieuwe website. Ga naar www.flowsparks.com 

 

 

  

https://www.flowsparks.com/
https://www.flowsparks.com/
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 Toekomstvisie: Een bewezen schaalbaarheid 
Innovatie staat telkens aan de basis 

Bij FLOWSPARKS zien we het als onze persoonlijke missie om iedereen binnen een organisatie de 
middelen te bieden om zelf kwalitatieve online leermodules te maken. Dit realiseren vereist het 
wereldwijd vermarkten van onze flexibele digitale leersuite.  

Enerzijds impliceert dit een grondige opschaling van het FLOWSPARKS-team, zowel voor de 
marktpositionering en -verovering als de verdere ontwikkeling van het platform. Anderzijds door 
internationaal onze stempel te drukken en FLOWSPARKS op de kaart te zetten.  

Verder kijkend naar 2021 zal dit jaar volledig in het teken staan van het uitbouwen van de 
fundamenten om de internationale groeiversnelling te realiseren in de daaropvolgende jaren. 
Hiervoor is eind november 2020 een schaalbaarheidsoefening opgestart met externe partijen. 
Hiertoe zijn concrete plannen opgesteld die in 2021 zullen worden uitgerold. Onze sterke 
financiële structuur laat toe om versneld te investeren in de schaalbaarheid en de duurzaamheid 
van onze groep en zijn oplossingen. Door de latere ROI (Return On Investment) hebben we een 
weerslag ingecalculeerd op de (R)EBITDA van 2021.  

Deze groeiversnelling is gebouwd rond vier pijlers.  

 FLOWSPARKS: Het nieuwe merk van een innovatieve 

SaaS-Suite met wereldallures 

Tijdens de zomermaanden van 2020 zijn de eerste stappen gezet richting de uitstraling die de 
FLOWSPARKS-Groep voor ogen heeft. Om te floreren als SaaS-bedrijf moest het bedrijf dit 
weerspiegelen in een nieuwe identiteit. U&I Learning zou officieel veranderen van naam, zo 
geschiedde.  

Op 21 januari 2021 is een officiële naamsverandering doorgevoerd:  

- België (Headquarters): FLOWSPARKS NV 
- Nederland: FLOWSPARKS Nederland B.V.  

Naast deze naam zal ook een nieuwe branding en website ons bedrijf en merk onder de aandacht 
brengen. Heel consequent wordt zo onze professionaliteit maar ook de jeugdige dynamiek van 
onze teamleden naar voren geschoven. Met deze persoonlijkere benadering van onze klanten en 
prospecten worden onze medewerkers het gezicht van FLOWSPARKS.  

Een nieuwe naam met een volledige nieuwe uitstraling zal pas 100% compleet zijn als ook onze 
werkomgeving dit uitstraalt. Daarom zal FLOWSPARKS NV vanaf 1 april 2021 vertoeven in de 
kantoren van MeetDistrict, gelegen in de Ghelamco Arena te Gent.  

‘De service van MeetDistrict is heel complementair aan de onze. We stellen beiden alle middelen 
ter beschikking zodat onze klanten op de meest comfortabele en kwalitatieve manier hun job 
kunnen uitoefenen’, aldus Cédric Herregodts, Chief Commercial Officer bij de FLOWSPARKS-
Groep. 

Met de verhuis naar MeetDistrict opteren we consequent voor het nieuwe digitale werken. Een 
eigen kantoorpand sluit niet langer aan bij de visie van wat FLOWSPARKS NV moet voorstellen. 
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MeetDistrict is een dynamische werkomgeving en een smeltkroes van dynamische 
hoogtechnologische bedrijven waar al onze medewerkers kunnen floreren.  

 FLOWSPARKS-Groep: Een schaalbare organisatie 

Om te kunnen schalen moeten we eerst zelf groeien. Daarom zal 2021 in het teken staan van het 
verder uitbouwen van de fundamenten van de FLOWSPARKS-Groep met een nog sterkere sales- 
en marketingorganisatie, zowel in aantal als in inhoud. 

Een Chief Commercial Officer (CCO) neemt de leiding over Sales voor België, Nederland alsook 
internationaal. Hij zal het salesteam verder uitbouwen met een sterke focus op vier punten 

 Verhoogde investeringen in prospectenidentificatie en digitale klantenwerving 
 Betere prestaties: specialisatie laat elk team toe te excelleren in zijn rol 
 Beter meetbare en georganiseerde gegevens 
 Betere klantenrelaties 

Daarnaast wordt het marketingteam in 2021 versterkt door een Chief Marketing Officer (CMO) 
met bewezen ervaring in internationale SaaS-oplossingen. Deze persoon zal het centrale 
aanspreekpunt en de verantwoordelijke zijn van marketing in België, Nederland alsook 
internationaal. De CMO zal het marketingteam en de tooling voorzien om FLOWSPARKS 
wereldwijd op de kaart te zetten. 

 Development voor de FLOWSPARKS-Suite  

Het software development team zal zowel van intern uit als door aanwerving van externen 
ondersteuning genieten in 2021.  

Future proof infrastructuur 

We investeren in de software om deze volledig future proof te houden en te bewaken dat deze 
constant innovatief en up-to-date blijft. Met andere woorden zullen we zorgen voor aangepaste 
infrastructuur om de schaalbaarheid van FLOWSPARKS te kunnen garanderen.  De nieuwe 
infrastructuur en architectuur laat ons toe zeer snel nieuwe servers te kunnen inschakelen 
wanneer de capaciteit dit zou vereisen.  

Remote first development team  

Er vond al een belangrijke verschuiving in de engineeringcultuur plaats. Dit werd sinds 2020 
aangedreven door de vooropgestelde schaalbare cultuur/mindset en is in de tussentijd versneld 
door COVID-19-maatregelen. Dit heeft op termijn ervoor gezorgd dat ons development team 
volledig remote first verder is uitgerold. Dit maakt het mogelijk voor de FLOWSPARKS-Groep om 
uit te breiden over de grenzen heen, vanuit onze huidige kantoren. Dit zal onze schaalbaarheid 
verder garanderen. 

ISO 27001 aan de basis van productmaturiteit 

ISO 27001 is een wereldwijde erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. In 2020 is er 
heel hard ingezet op de voorbereiding om dit certificaat te behalen. Begin 2021 werd dit officieel 
toegekend.  

https://www.tuv.nl/nl/iso-27001/
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Met ISO 27001 certificering voldoet FLOWSPARKS aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. 
Met ingang van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (ofwel AVG en ook bekend als GDPR) 
in Europa worden de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt. Als organisatie 
betekent dit dat ons managementsysteem en onze werkprocessen voor informatiebeveiliging 
goed op orde zijn voor ontwikkeling, beheer, onderhoud en support van de digitale 
leeromgevingen.  

Dit is een mooie maatstaf voor de maturiteit van het product. Een erkenning dat het design en de 
methodologie van het product betrouwbaar zijn.  

Uitbreiding van de standaard integraties  

Standaard integratie API's (Application Programming Interface) zijn op dit moment in ontwikkeling 
en worden op de roadmap gehouden zodat softwareontwikkelaars van derden deze API's kunnen 
gebruiken voor integratie zonder ondersteuning van FLOWSPARKS-ingenieurs. Zo kunnen 
integraties met andere HR-tools of ERP-systemen sneller geïntegreerd worden. Bovendien gaat dit 
ook ten voordele van onze resellers.  

 Implementatie van nieuwe professionele tools 

Voor de optimale synergie tussen het Sales- en Marketingteam en met als doel de FLOWSPARKS-
Groep klaar te maken voor internationale groei investeren we in de nodige premium tooling die 
de volledige keten van prospectidentificatie, klantenwerving en klantenopvolging verder 
optimaliseert. 

 Resellernetwerk 
Dankzij de felle opmars van de FLOWSPARKS-Groep op onze thuismarkten België en Nederland, 
beschikten we over alle nodige expertise om dit ook op het internationale niveau te gaan 
waarmaken.  Naast de directe marktbenadering van wereldspelers vanuit onze headquarters werd 
er onder meer ook besloten voor een indirecte marktbenadering via resellers.  

De FLOWSPARKS-Groep heeft in 2020 geïnvesteerd in de organisatiestructuur om een 
internationaal resellernetwerk te kunnen ondersteunen. We geloven sterk in proximiteit en lokale 
marktbenadering.  We versterken enerzijds de commerciële begeleiding van bestaande partners 
en targetten op basis van verstrengde professionaliteitscriteria nieuwe resellers. Anderzijds blijven 
we de schaalbare opleiding, opvolging en tweedelijns-begeleiding van deze resellers verder 
uitbouwen.  

Met FLOWSPARKS genieten resellers én hun klanten van een e-Learningplatform dat zijn gelijke 
niet kent. Het SaaS-businessmodel wordt nu al gesmaakt door onze internationale partners. Ze 
beamen het innovatief karakter van dit disruptief businessmodel en willen zich zo differentiëren 
van hun directe concurrenten.   

 Een uitgekiend businessmodel 

Door het resellernetwerk verder uit te bouwen willen we snel maar gericht buitenlandse markten 
aanboren. Dit zonder langdurige of dure eigen salesinspanningen op te zetten in iedere 
afzonderlijke markt. Dankzij deze indirecte marktbenadering worden lokale e-Learningbedrijven 
potentiële partners, in de plaats van concurrenten.  
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De boodschap is krachtig: FLOWSPARKS laat ook onze partners groeien, zonder hun 
marktaandeel te willen aantasten. 

Bovendien garandeert ons innovatief karakter dat het platform steeds de nieuwste 
e-Learningtrends volgt. Resellers kunnen FLOWSPARKS inzetten als een alternatief of aanvulling 
van hun bestaande e-Learningdiensten. Op deze manier ligt de focus op de auteursmogelijkheden 
van FLOWSPARKS. 

Daarbovenop bieden bijhorende e-Learning Services enkel en alleen extra omzetopportuniteiten 
voor de resellers. Alle ondersteuning die in onze thuismarkten aangeboden wordt, kan in de 
resellermarkt ingezet worden.  

Bij de FLOWSPARKS-Groep behandelen we onze klanten als partners door hen de controle te 
geven over de creatie van de inhoud. Tegelijkertijd kijken we toe vanaf de zijlijn en begeleiden we 
hen wanneer nodig. Samen met onze partners creëren we de beste digitale leerervaringen voor 
elke behoefte. Dat is de kracht die we ook onze resellers schenken.  

Kortom, voor FLOWSPARKS kan het resellermodel een voorspelbare en recurrente 
inkomstenstroom betekenen, en visa versa. Het zorgvuldig uitgebalanceerde commissiesysteem 
is qua tijd en kost, efficiënter dan het opzetten van een eigen bedrijfspoot in andere Europese 
landen en/of wereldwijd. Meer nog dan een tool, kan FLOWSPARKS dus gezien worden als een 
totaaloplossing, zowel voor FLOWSPARKS als ontwikkelaar en distributeur (met actieve 
tweedelijns toegevoegde waarde), als voor de reseller én voor de eindgebruiker. 

 Eerste resultaten 

De transformatie naar een nieuw businessmodel via een resellerkanaal binnen deze klassieke 
e-Learningwereld neemt zijn tijd, maar de eerste resultaten zijn positief en bemoedigend. In 
Duitsland werd in 2019 met Mauth.CC een reseller partnership afgesloten. Nog in 2019 kwamen 
we via LearnTec in contact met het vooraanstaande bedrijf AMC International, dat nu tot onze 
klantenportefeuille behoort.  

De eerste successen van onze reseller Mauth.CC werden bij onder meer Abbott in Duitsland 
geboekt. Daarnaast werden in 2020 vier nieuwe resellerovereenkomsten afgesloten:  

 Click&Learn, Oostenrijk (DACH regio) 
 Skoll, Hongarije 
 Bridgewater Learning, Zuid-Afrika 
 Nymbus Strategic, Filippijnen 

De volgende stap is om deze resellers verder te ondersteunen bij de distributie van FLOWSPARKS. 
Hiervoor zijn al meerdere benaderingen ondernomen naar hun prospecten en klanten toe.  

Business Development International is vanaf januari 2020 een toegewijde functie binnen de 
FLOWSPARKS-organisatie, rapporterend aan de Chief Commercial Officer en ondersteund door 
een team van FLOWSPARKS-specialisten. 

Binnen de FLOWSPARKS-organisatie werd in 2020 de verdere internationale uitbreiding op punt 
gezet. Allereerst is er in FLOWSPARKS een portal opgezet om het onboardingtraject van potentiële 
resellers aantrekkelijker te maken en grotendeels te automatiseren.  
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Potentiële resellers krijgen een voorbeeld ROI berekening te zien die hen van de voordelen moet 
overtuigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 Hoe onze eerste reseller FLOWSPARKS ervaart 

Mauth.CC 

‘At Mauth.CC we are very confident in the FLOWSPARKS e-Learning Technology, which we present as our 
preferred Smart Authoring platform, to link with our LMS solutions and custom content development 
business. 

It proves to be an immediate hit. We are very happy that e.g. our customer Abbott has chosen this 
platform and is already expanding the reach and scope. E-Learning business is evolving towards SaaS 
based solutions, and FLOWSPARKS is leading this evolution. 

We are proud to be a partner. Our main selling arguments are … 
1. Return on investment = reduced maintenance cost + shorter development cycles 
2. Enabling our customers to update their own content is a real plus 
3. Modern design = more attractive content will make our offering 

stand out 
4. Innovation = visionary new way of producing e-Learning 

 
To summarize: Yes, it is an appealing innovative e-Learning technology, and 
a disruptive business model on itself, with added value both for our customers 
and for our company. FLOWSPARKS is clearly boosting our Business.’ 

Rainer Mauth, Geschäftsführer at Mauth.CC GmbH 
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Het FLOWSPARKS 
team  
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3. Het FLOWSPARKS-team 
 De raad van bestuur 

De raad van bestuur bestaat uit volgende leden: 

 Paul De Schrijver, Voorzitter 

o Huidige functie en voorgaande ervaringen: CFO Realdolmen, Corporate VP ADP, Allen & 
Overy 

 Guy Herregodts Consulting BV vertegenwoordigd door Guy Herregodts, Afgevaardigd 
bestuurder 

o Voorgaande ervaringen: Diverse internationale Senior Executive functies waaronder bij 
Real Software (Vice President Sales & Marketing), Omega Pharma (Vice President 
OmegaSoft), Cable & Wireless (Vice President Benelux), Online Internet (CEO), ADP 
Dealer Services (Vice President Benelux) en Turbodata (General Manager Benelux) 

 Debofin Comm. VA vertegenwoordigd door Luc Synaeghel, Bestuurder 

 

 Het managementteam  
Het managementteam ondergaat een doeltreffende uitbreiding. Het management bestond in 
2020 uit:   

 Guy Herregodts Consulting BV vertegenwoordigd door Guy Herregodts, CEO 

 Edwin de Groot, Chief Financial Officer  

Vanuit onze groeiambities en kijkend naar de verschillende departementen ondergaat het 
managementteam een duidelijke expansie. Het managementteam 2021:  

 Guy Herregodts Consulting BV vertegenwoordigd door Guy Herregodts, CEO 

 Edwin de Groot, Chief Financial Officer  

 Frank Verbinnen, Chief Technical Officer  

 Cédric Herregodts, Chief Commercial Officer 

 Yannick Mattheessens, Chief Marketing Officer 

 Christophe Jacobs, Chief Customer Success Officer  

 Medewerkers 
België: Gent – 24 medewerkers 

Nederland: Eindhoven – 25 medewerkers
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Informatie voor de 
aandeelhouders 
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4. Informatie voor de aandeelhouder 
Het aandeel FLOWSPARKS NV is sinds 23 augustus 2006 genoteerd op de Vrije Markt van Euronext 
Brussel. 

 FLOWSPARKS NV op de beurs 
 ISIN Code: BE0003847648 
 Symbool: UNI 
 Marktsegment: Euronext Brussel, Vrije Markt 
 Datum introductie: 23 augustus 2006 
 Prijs introductie: 6,50 EUR 
 Aantal aandelen: 2.155.053 

 Waarde van het aandeel in 2020 
 Hoogste koers van het boekjaar: 12,60 
 Laagste koers van het boekjaar: 1,80 
 Koers op de laatste beursdag: 12,60 
 Beurskapitalisatie op de laatste beursdag: 27.153.668 

 Kapitaal 
Alle aandelen genieten dezelfde maatschappelijke rechten. 

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort. 

 Investor Relations 
FLOWSPARKS NV behoort tot de eerste lichting Belgische bedrijven die genoteerd zijn op de Vrije 
Markt van Euronext die gelanceerd werd eind 2005. 

De voornaamste doelstelling van dat initiatief is het creëren van een platform dat de financiering 
moet toelaten van dynamische kmo’s. 

De ‘Investor Relations’-verantwoordelijke en – in voorkomende gevallen – de andere leden van het 
management zijn steeds bereikbaar voor aanvullende informatie naar aanleiding van de publicatie 
van persberichten. 

Het jaarverslag, de persberichten en andere informatie kunnen gedownload worden via onze 
website: www.flowsparks.com. 

Het jaarverslag is eveneens beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. 
De persberichten kunnen gelezen worden op de website van Euronext: www.euronext.com. 

  

http://www.flowsparks.com/
http://www.euronext.com/
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 Bijkomende informatie 
Edwin de Groot 

CFO FLOWSPARKS NV 

Tel: +31 6 21 88 30 23 

Mail: investorrelations@flowsparks.com 

 Dividend 
De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering voorstellen om geen dividend uit te keren 
over het boekjaar 2020. 

 Deugdelijk bestuur 
FLOWSPARKS NV hecht veel belang aan duidelijke informatieverstrekking aan zijn stakeholders 
(aandeelhouders, partners, klanten, leveranciers, personeel en andere belanghebbenden). 

FLOWSPARKS NV is ook voorstander van een correcte naleving van de zogenoemde ‘corporate 
governance’-principes – de principes van deugdelijk bestuur – en past die dan ook toe in de 
dagelijkse besluitvoering. 

 

  

mailto:investorrelations@flowsparks.com
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5. Geconsolideerde jaarrekeningen 
De FLOWSPARKS-Groep is wettelijk niet verplicht geconsolideerde rekeningen op te stellen en te 
publiceren. De geconsolideerde rekeningen zijn opgesteld in overeenstemming met de principes 
vermeld in het bijbehorende verslag van de bedrijfsrevisor. 

Alle vennootschappen van de groep sluiten hun jaarrekening af op 31 december van elk jaar. De 
opgenomen consolidatierekeningen zijn opgesteld op 31 december 2018, 31 december 2019 en 
31 december 2020. FSR Beheer B.V. c.s. zijn alle 100% dochtervennootschappen. 

De integrale consolidatiemethode werd toegepast. 

De waarderingsregels die gelden voor de geconsolideerde jaarrekening zijn dezelfde als deze die 
gelden voor de enkelvoudige jaarrekening van FLOWSPARKS NV. 

Over de geconsolideerde jaarrekeningen 2020 werd een auditverslag opgesteld door 
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren. 

 Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekeningen 
De volgende bespreking en analyse dient gelezen te worden samen met de geconsolideerde 
jaarrekeningen.  

In 2019 realiseerde de FLOWSPARKS-Groep een omzet (i.e. geconsolideerde bedrijfsopbrengsten) 
van 5.830.081 EUR. In 2020 werd er een omzet (i.e. geconsolideerde bedrijfsopbrengsten) van 
6.281.633 EUR gerealiseerd. Een stijging van 8% ten opzichte van 2019. 

De stijging is met name toe te schrijven tot de omzet recurrente licenties FLOWSPARKS. 

Bedrijfsopbrengstenverdeling over FLOWSPARKS NV (België) en FSR beheer B.V. c.s. (Nederland) 

% 2018 2019 2020 

België (FLOWSPARKS  NV) 54,06% 56,12% 54,06% 

Nederland ( FSR Beheer B.V. c.s.) 45,94% 43,88% 45,94% 

Totaal 100% 100% 100% 

  
 

In Nederland genereerde FLOWSPARKS in 2020 45,94% van de totale geconsolideerde 
bedrijfsopbrengsten. In België genereerde FLOWSPARKS in 2020 54,06% van de totale 
geconsolideerde bedrijfsopbrengsten. 

Bedrijfsresultaatverdeling over FLOWSPARKS NV (België) en FSR beheer B.V. c.s. 
% 2018 2019 2020 
België (FLOWSPARKS  NV) 37,04% 45,18% 33,84% 
Nederland ( FSR Beheer B.V. c.s.) 62,96% 54,82% 66,16% 

Totaal 100% 100% 100% 
  

 

In Nederland genereerde FLOWSPARKS in 2020 66,16% van het totale bedrijfsresultaat. In België 
genereerde FLOWSPARKS in 2020 33,84 % van het totale geconsolideerde bedrijfsresultaat. 
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De belangrijkste kostenfactor voor een bedrijf actief in e-Learningdiensten en -oplossingen is de 
personeelskost in het algemeen en de loonkost in het bijzonder. De loonkost daalde in absolute 
cijfers van 3.128.037 EUR in 2019 naar 3.037.544 EUR in 2020 De personeelskost bedroeg in 2020 
48,36% van de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten en in 2019 53,65% van de 
bedrijfsopbrengsten. Hier is het effect van de stijgende recurrente bedrijfsopbrengsten duidelijk 
waarneembaar omdat die relatief minder arbeidsintensief zijn. 
De FLOWSPARKS-Groep voert de blijvende strategie om het personeelsbestand goed af te 
stemmen op de marktvraag en de bijhorende volumes. Het aantal FLOWSPARKS-medewerkers is 
in 2020 gestabiliseerd op een 50-tal. 

In 2020 realiseerde de FLOWSPARKS-Groep een bedrijfsresultaat voor afschrijvingen, interest en 
winstbelastingen (EBITDA) na uitzonderlijke baten en lasten van 1.330.086 EUR. Dat betekent een 
significante stijging in vergelijking met 2019, toen er een bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 
(EBITDA) na uitzonderlijke baten en lasten van 1.040.813 EUR werd gerealiseerd. Deze stijging 
werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanhoudende groei van de recurrente licentieverkopen.  

De handelsvorderingen daalden van 1.792.008 EUR in 2019 tot 1.711.392 EUR in 2020. 
De quasi-onbestaande historiek van de dubieuze debiteuren bewijst jaar na jaar de opmerkelijke 
kwaliteit van de klantenportefeuille van de FLOWSPARKS-Groep. 

De handelsschulden stegen van 203.656 EUR in 2019 tot 304.752 EUR in 2020. 

Geconcludeerd kan worden dat er – ondanks de stijging van de bedrijfsopbrengsten – geen 
investering in operationeel werkkapitaal plaatsvond.  

De organisatie heeft als beleid om licenties en projecten zo snel mogelijk te factureren. Vaak per 
fase/milestone en kleinere projecten zo veel mogelijk vooraf. Geconsolideerd leidt dit tot een 
negatieve netto-positie van bestellingen in uitvoering van 1.415.344 EUR. 

Deze bovengenoemde posities benadrukken de focus die gelegd wordt in de organisatie op 
werkkapitaalbeheer en cashflowmanagement. 

De financiële schulden bestaan ultimo boekjaar enkel nog uit een lopende kredietfaciliteit bij de 
KBC Bank. De beschikbare liquide middelen overstijgen deze schuld ultimo 2020. 

In 2020 zijn de liquide middelen gestegen met 1.161.541 EUR. Dit ging in 2020 eveneens gepaard 
met een netto daling van de financieringsschuld van 458.721 EUR. Eind 2020 bedroegen de liquide 
middelen 2.639.941 EUR. Geconcludeerd kan worden dat de onderneming in 2020 een sterke 
operationele cashflow heeft gerealiseerd en zijn liquiditeit sterk heeft verstevigd.  
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 Geconsolideerde balans op 31 december 2018, 2019 

en 2020 

 

  

EUR  2018 2019 2020 

ACTIVA       

VASTE ACTIVA 4.047.800 4.050.729 4.050.320 

I.      Oprichtingskosten 0 0 0 

II.      Immateriële vaste activa 0 0 0 

         Consolidatieverschil/goodwill 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

III.    Materiële vaste activa 41.063 39.305 38.896 

         A. Terreinen en gebouwen 0 0 0 

         B. Installaties, machines en uitrusting 36.325 35.415 36.365 

         C. Meubilair en rollend materieel 1.662 1.804 1.435 

         D. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 

         E. Overige materiële vaste activa 3.076 2.086 1.096 

         F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0 0 0 

IV.    Financiële vaste activa 6.737 11.424 11.424 

VLOTTENDE ACTIVA 3.374.518 3.317.392 4.491.201 

V.    Vorderingen op meer dan 1 jaar 0 0 0 

VI.   Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 0 0 

VII.  Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 1.863.375 1.792.008 1.711.392 

        A. Handelsvorderingen 1.863.375 1.792.008 1.711.392 

        B. Overige vorderingen 0 0 0 

VIII. Geldbeleggingen 0 0 0 

IX.    Liquide middelen 1.471.901 1.478.400 2.639.941 

X.     Overlopende rekeningen 39.242 46.984 139.868 

TOTAAL DER ACTIVA 7.422.318 7.368.121 8.541.521 
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EUR 2018 2019 2020 

PASSIVA       

EIGEN VERMOGEN 2.698.474 3.686.099 4.766.269 

I.      Kapitaal 1.164.326 1.507.645 1.507.645 

        A. Geplaatst kapitaal 1.164.326 1.507.645 1.507.645 

        B. Niet opgevraagd kapitaal 0 0 0 

II.    Uitgiftepremies 5.230.193 0 0 

III.   Herwaarderingsmeerwaarden 0 0 0 

IV.   Reserves 69.806 92.972 136.979 

V.    Overgedragen winst (verlies) -3.906.392 1.297.861 2.021.619 

        Winst (verlies) belang van derden 0 0 0 

        Winst lopend boekjaar 140.541 787.621 1.100.026 

        Belangen van derden 0 0 0 

VI.   Kapitaalsubsidies 0 0 0 

VII.  Voorzieningen en uitgestelde belastingen 0 0 0 

SCHULDEN 4.723.844 3.682.022 3.775.252 

VIII. Schulden op meer dan één jaar 0 860.000 620.000 

        A. Financiële schulden 0 860.000 620.000 

        B. Handelsschulden 0 0 0 

        C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen. 0 0 0 

        D. Overige schulden 0 0 0 

IX.   Schulden op ten hoogste één jaar 4.400.712 2.559.010 2.700.946 

        A. Schulden > 1 jaar, vervallen < 1 jaar 2.191.325 370.111 351.390 

        B. Financiële schulden 200.000 200.000 0 

        C. Handelsschulden 335.118 203.656 304.752 

        D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 990.181 1.135.380 1.415.344 
        E. Schuld m.b.t. belastingen, bezoldigingen en 
        sociale lasten 

684.088 649.863 629.460 

        F. Overige schulden 0 0 0 

X.    Overlopende rekeningen 323.132 263.012 454.306 

TOTAAL DER PASSIVA 7.422.318 7.368.121 8.541.521 
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 Geconsolideerde resultatenrekening over 2018, 2019 

en 2020 

EUR 2018 2019 2020 

I.      Bedrijfsopbrengsten 5.396.135 5.830.081 6.281.633 

         A. Omzet 5.758.712 5.967.016 6.549.335 

         B. Toename (afname) bestellingen in uitvoering -374.400 -145.201 -279.964 

         C. Geproduceerde vaste activa 0 0 0 

         D. Andere bedrijfsopbrengsten 11.823 8.266 12.262 

II.     Bedrijfskosten -4.565.414 -4.803.239 -4.968.781 

         A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -254.887 -249.733 -223.477 

         B. Diensten en diverse goederen -1.169.310 -1.407.813 -1.693.342 

         C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -3.109.045 -3.128.037 -3.037.544 

         D. R&D Subsidie 1.539 5.673 2.816 

         E. Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa -33.711 -23.329 -17.234 

              Immaterieel - Materieel -33.711 -23.329 -17.234 

             Afschrijving eerste consolidatieverschil 0 0 0 

         F. Waardeverminderingen op voorraden & handelsvorderingen 0 0 0 

         G. Voorzieningen voor risico’s en kosten 0 0 0 

         H. Andere bedrijfskosten 0 0 0 

III.    Bedrijfsresultaat 830.721 1.026.842 1.312.852 

IV.    Financiële opbrengsten 1.059 81 20.052 

V.    Financiële kosten -144.179 -96.444 -30.535 

VI.   Resultaat uit de gewone bedrijfsoefening 687.601 930.479 1.302.369 

VII.  Uitzonderlijke opbrengsten 3.332 1.655 0 

VIII. Uitzonderlijke kosten -425.057 -11.013 0 

Overige uitzonderlijke kosten 0 -11.013 0 

Waardevermingering op voorraad en bestellingen in uitvoering -291.646 0 0 

Correctie (impairment) op afschrijvingen goodwill/consolidatie 
verschil 

-133.411 0 0 

IX.    Resultaat van het boekjaar vóór belastingen 265.876 921.121 1.302.369 

X.     Belastingen op het resultaat -125.335 -133.500 -202.343 

XI.    Resultaat van het boekjaar na belastingen 140.541 787.621 1.100.026 
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 Geconsolideerde vermogensstromentabel over 

2018, 2019 en 2020 

EUR 2018 2019 2020 
NETTOCASHFLOW       

Resultaat van het boekjaar na belastingen 140.541 787.621 1.100.026 

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 33.711 23.329 17.234 

Terugneming afschrijving goodwill 133.411 0 0 

Waardeverminderingen op voorraden & handelsvordingen 291.646 0 0 

Voorzieningen voor risico’s en kosten 0 0 0 

Cashflow (a) 599.309 810.950 1.117.260 

VERANDERINGEN IN BEDRIJFSKAPITAAL       

Veranderingen in de vlottende activa (*) -1.372.751 -63.625 12.268 

Vorderingen op meer dan 1 jaar 0 0 0 

Voorraden en bestellingen in uitvoering 291.646 0 0 

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar -778.641 -71.367 -80.616 

Geldbeleggingen 0 0 0 

Overlopende rekeningen -885.756 7.742 92.884 

Veranderingen in de schulden op korte termijn (#) -1.735.398 -80.608 551.951 
Handelsschulden -828.597 -131.462 101.096 
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen -658.358 145.199 279.964 

Schuld m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten -267.364 -34.225 -20.403 

Overige schulden 0 0 0 

Overlopende rekeningen 18.921 -60.120 191.294 

Veranderingen in bedrijfskapitaal = (*) – (#) = (b) 362.647 16.983 -539.683 

Netto-investeringen in immateriële vaste activa -3.518 0 0 

Netto-investeringen in materiële vaste activa -12.300 21.571 16.825 

Netto-investeringen in goodwill 0 0 0 

Netto-investeringen in financiële vaste activa -25.441 4.687 0 

Activa in aangekochte dochterondernemingen 0 0 0 

Netto-investeringen in vaste activa (c) -41.259 26.258 16.825 

Vermogensmutatie/uitgiftepremies -158.287 0 -19.856 

Kapitaalverhoging Conversie 0 200.004 0 

Nieuwe leningen/verlenging leningen 200.000 1.365.000 155.000 

Terugbetaling van leningen -374.124 -2.326.214 -413.721 

Kaskredieten en straight loans -250.000 0 -200.000 

Betaalde dividenden FSR/aandeel derden 0 0 0 

Veranderingen in financiering (d) -582.411 -761.210 -478.577 

Beginkas (f) 1.776.391 1.471.901 1.478.400 

Verandering in liquide middelen = (a) – (b) – (c) + (d) = (e) -304.490 6.499 1.161.541 

Eindkas = (e) + (f) 1.471.901 1.478.400 2.639.941 
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 Bijlagen tot de geconsolideerde jaarrekeningen 

 Geconsolideerde dochterondernemingen  

EUR 2018 2019 2020 

Naam U&I LEARNING B.V. U&I LEARNING B.V. U&I LEARNING B.V. 

Gebruikte methode integrale consolidatie integrale consolidatie  

% van het kapitaal in handen 100% 100% liquidatie 

        

Naam FSR Beheer B.V. c.s. FSR Beheer B.V. c.s. FSR Beheer B.V. c.s. 

Gebruikte methode integrale consolidatie integrale consolidatie integrale consolidatie 

% van het kapitaal in handen 100% 100% 100% 
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 Verslag van de bedrijfsrevisor aan de algemene 

vergadering der aandeelhouders van FLOWSPARKS 

NV 
Verslag van de bedrijfsrevisor aan de algemene vergadering der aandeelhouders van de 
vennootschap FLOWSPARKS NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus B545 9000 Gent, 
België. 0460.563.918 over het financieel overzicht van het boekjaar afgesloten op 
31/12/2020. 

Wij hebben de bijgaande geconsolideerde interne jaarrekening van U&I Learning NV 
gecontroleerd, die bestaat uit een balans, resultatenrekening en vermogensstromentabel over de 
boekjaren afgesloten op 31/12/2018, 31/12/2019 en 31/12/2020, alsmede uit een overzicht van 
een aantal belangrijke gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaggeving en een aantal 
overige toelichtingen (samen “het financieel overzicht”).  

Gezien er geen wettelijke consolidatieplicht is, wordt dit financieel overzicht niet gepresenteerd in 
de wettelijke schema’s zoals voorzien in het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen, maar in een eigen presentatie. In deze eigen presentatie 
zijn een aantal specifieke waarderings- en voorstellingsgrondslagen verwerkt die vermeld zijn in 
de toelichting bij de geconsolideerde interne jaarrekening.  

Dit financieel overzicht maakt deel uit van een activiteiten- en financieel verslag over het boekjaar 
2020 dat publiek gemaakt wordt. 

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het financieel overzicht 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van dit 
financieel overzicht in overeenstemming met die vereisten van het stelsel inzake financiële 
verslaggeving die relevant zijn voor het opstellen van een dergelijk financieel overzicht, alsook voor 
het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het 
opstellen van het financieel overzicht die geen afwijking van materieel belang bevat, die het gevolg 
is van fraude of van fouten. 

Verantwoordelijkheid van de auditor 

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over het financieel overzicht tot uitdrukking te 
brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle overeenkomstig internationale 
controlestandaarden uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan ethische voorschriften 
voldoen en de controle plannen en uitvoeren om een redelijke zekerheid te verkrijgen over de 
vraag of het financieel overzicht geen afwijking van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over 
de in het financieel overzicht opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de auditor toegepaste oordeelsvorming, met 
inbegrip van diens inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang in het 
financieel overzicht als gevolg van fraude of van fouten.  

Bij het maken van die risico-inschattingen gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 
die onder de gegeven omstandigheden passend zijn maar die niet gericht zijn op het tot 



 

44 
 

uitdrukking brengen van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
entiteit, neemt de auditor de interne beheersing in overweging die relevant is voor het door de 
entiteit opstellen en getrouw weergeven van het financieel overzicht. Een controle omvat tevens 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
van de redelijkheid van de door de leiding gemaakte schattingen, voor zover aanwezig, alsmede 
het evalueren van de algehele presentatie van het financieel overzicht. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
daarop ons controleoordeel te baseren. 

Oordeel 

Naar ons oordeel geeft het financieel overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten een 
getrouwe weergave van de financiële positie van de groep U&I Learning per 31 december 2020, in 
overeenstemming met die vereisten van het stelsel inzake financiële verslaggeving die relevant 
zijn voor het opstellen van een dergelijk financieel overzicht. 
 

Kortrijk, 21 mei 2021 

 

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA 

 

 

 

 

Vertegenwoordigd door 

Nikolas Vandelanotte 

Bedrijfsrevisor 
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6. Enkelvoudige jaarrekeningen 
 Balans op 31 december 2018, 2019 en 2020 

EUR 2018 2019 2020 

ACTIVA       

VASTE ACTIVA 3.844.313 3.843.427 3.827.146 

I. Oprichtingskosten 0 0 0 

II. Immateriële vaste activa 0 0 0 

III.    Materiële vaste activa 13.056 7.483 9.202 

A. Terreinen en gebouwen 0 0 0 

B. Installaties, machines en uitrusting 8.318 3.593 6.670 

C. Meubilair en rollend materieel 1.662 1.804 1.435 

D. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 

E. Overige materiële vaste activa 3.076 2.086 1.097 

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0 0 0 

IV.    Financiële vaste activa 3.831.257 3.835.944 3.817.944 

Deelneming in verbonden onderneming 3.824.520 3.824.520 3.806.520 

Andere financiële vaste activa 6.737 11.424 11.424 

VLOTTENDE ACTIVA 1.433.307 1.511.903 1.910.034 

V. Vorderingen op meer dan 1 jaar 0 0 0 

VI.   Voorraden en bestellingen in uitvoering 120.282 91.304 86.252 

VII.  Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 1.115.212 1.097.890 1.188.627 

A. Handelsvorderingen 1.115.212 1.091.751 1.087.355 

B. Overige vorderingen 0 6.139 101.272 

VIII. Geldbeleggingen 0 0 0 

IX.    Liquide middelen 178.226 294.684 617.054 

X. Overlopende rekeningen 19.588 28.025 18.101 

TOTAAL DER ACTIVA 5.277.621 5.355.330 5.737.180 
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EUR 2018 2019 2020 

PASSIVA       

EIGEN VERMOGEN 1.687.942 2.582.326 3.462.474 

I.   Kapitaal 1.164.326 1.507.645 1.507.645 

A. Geplaatst kapitaal 1.164.326 1.507.645 1.507.645 

B. Niet opgevraagd kapitaal 0 0 0 

II.  Uitgiftepremies 5.230.193 0 0 

III. Herwaarderingsmeerwaarden 0 0 0 

IV. Reserves 611.370 634.536 678.543 

A. Wettelijke reserve 69.806 92.972 136.979 

B. Onbeschikbare reserves 0 0 0 

C. Belastingvrije reserves 0 0 0 

D. Beschikbare reserves 541.564 541.564 541.564 

V. Overgedragen winst (verlies) -5.317.947 440.145 1.276.286 

VI. Kapitaalsubsidies 0 0 0 

VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen 0 0 0 

SCHULDEN 3.589.679 2.773.004 2.274.706 

VIII. Schulden op meer dan één jaar 153.934 1.250.770 620.000 

A. Financiële schulden 153.934 1.250.770 620.000 

B. Handelsschulden 0 0 0 

C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0 0 0 

D. Overige schulden 0 0 0 

IX.  Schulden op ten hoogste één jaar 3.303.316 1.352.334 1.469.888 

A. Schulden > 1 jaar, vervallen < 1 jaar 1.991.325 370.111 351.390 

B. Financiële schulden 400.000 200.000 0 

C. Handelsschulden 306.755 212.870 317.650 

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 232.330 245.607 448.410 

E. Schuld m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale 
lasten 

372.906 323.746 352.438 

F. Overige schulden 0 0 0 

X.  Overlopende rekeningen 132.429 169.900 184.818 

TOTAAL DER PASSIVA 5.277.621 5.355.330 5.737.180 
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 Detail van de belangrijkste rubrieken van de balans 
In dit deel worden de bijlagen tot de jaarrekeningen opgenomen, overeenkomstig de door  
FLOWSPARKS NV bij de Nationale Bank van België neergelegde maatschappelijke rekeningen, 
alsook de bijkomende toelichtingen bij bepaalde rubrieken. 

 Activa 

A /  Staat van de oprichtingskosten 

EUR 2018 2019 2020 

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar 0 0 0 

  

 

B /  Staat van de immateriële vaste activa 

De post immateriële vaste activa bevat de investeringen in immateriële vaste activa die tot stand 
kwamen door eigen investeringen en door verwerving van licenties. 

EUR 2018 2019 2020 

Aanschaffingswaarde       

Aanschaffingswaarde per einde van het vorige boekjaar 449.886 449.886 449.886 

Mutaties tijdens het boekjaar 0 0 0 

Aanschaffingen 0 0 0 

Overdracht en buitengebruikstellingen 0 0 0 

Waarde per einde van het boekjaar 449.886 449.886 449.886 

Afschrijvingen en waardeverminderingen       

Afschrijvingen per einde van het vorige boekjaar 449.886 449.886 449.886 

Mutaties tijdens het boekjaar 0 0 0 

Geboekt 0 0 0 

Verworven van derden 0 0 0 

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 0 0 0 

Afschrijvingen per einde van het boekjaar 449.886 449.886 449.886 

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar 0 0 0 
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C /  Staat van de materiële vaste activa 

De post materiële vaste activa omvat de activa die op langdurige wijze in de 
ondernemingsactiviteit zijn ingeschakeld; de post bestaat voornamelijk uit I.T.-hardware, 
kantoormeubilair en inrichting. 

EUR 2018 2019 2020 

Aanschaffingswaarde       
Aanschaffingswaarde per einde van het vorige boekjaar 286.962 293.036 293.624 

Mutaties tijdens het boekjaar 6.074 588  

Aanschaffingen 6.594 588 7.367 

Overdracht en buitengebruikstellingen -520   

Overboeking       

Waarde per einde van het boekjaar 293.036 293.624 300.991 

Afschrijvingen en waardeverminderingen       
Afschrijvingen per einde van het vorige boekjaar 267.344 279.980 286.141 

Mutaties tijdens het boekjaar 12.636 6.161 5.649 

Geboekt 12.784 6.161 5.649 

Verworven van derden       

Afgeboekt na overdrachten en 
buitengebruikstellingen 

148 0 0 

Afschrijvingen per einde van het boekjaar 279.980 286.141 291.790 

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar 13.056 7.483 9.201 

  
 

D /  Staat van de financiële vaste activa 

De post financiële vaste activa bestaat uit borgtochten en waarborgen voor o.a. de 
nutsvoorzieningen en de deposito- en consignatiekas. Ook zijn hierin opgenomen 293 aandelen 
(100%) van FSR Beheer B.V. c.s. in Nederland. De vennootschap U&I Learning B.V. is in 2020 
geliquideerd. 

EUR 2018 2019 2020 

Aanschaffingswaarde       
Aanschaffingswaarde per einde van het vorige boekjaar 10.820.025 5.824.520 5.824.520 
Mutaties tijdens het boekjaar 0 0 0 

Aanschaffingen 0 0 0 
Overdracht en buitengebruikstellingen 4.995.505 0 18.000 

Waarde per einde van het boekjaar 5.824.520 5.824.520 5.806.520 
Afschrijvingen en waardeverminderingen       
Afschrijvingen per einde van het vorige boekjaar 5.750.000 2.000.000 2.000.000 
Mutaties tijdens het boekjaar 0 0 0 

Geboekt 0 0 0 
Verworven van derden 0 0 0 
Afgeboekt na overdrachten en 

buitengebruikstellingen 
3.750.000 0 0 

Afschrijvingen per einde van het boekjaar 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar 3.824.520 3.824.520 3.806.520 
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E /  Deelnemingen in maatschappelijke rechten in andere 

ondernemingen 

EUR 2018 2019 2020 
U&I Learning B.V.       

% 100% 100% 0% 

Aantal aandelen 180 180 0 

  
U&I Learning B.V. (per 31/12)       

Eigen vermogen 37.098 37.855 0 

Totaal activa 37.098 37.855 0 

Bedrijfsopbrengsten 0 0 0 

Netto resultaat 715 757 0 

Aantal personeelsleden 0 0 0 

  
FSR BEHEER B.V.       

% 100% 100% 100% 

Aantal aandelen 293 293 293 

FSR BEHEER B.V. c.s. (per 31/12)       

Eigen vermogen 797.951 890.437 1.110.315 

Totaal activa 2.245.540 2.369.149 2.786.992 

Bedrijfsopbrengsten 2.478.256 2.566.425 2.909.399 

Netto resultaat 406.009 442.484 669.878 

Aantal personeelsleden 23 23 25 

  
 

F /  Vorderingen op ten hoogste één jaar 

EUR 2018 2019 2020 

Handelsvorderingen 1.115.212 1.091.751 1.087.355 
Overige vorderingen 0 6.139 101.272 

Totaal vorderingen op ten hoogste 1 jaar 1.115.212 1.097.890 1.188.627 
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G /  Handelsvorderingen 

Het detail van de post handelsvorderingen bewijst de kwaliteit van de klantenportefeuille. 

EUR 2018 2019 2020 

Klanten 1.115.029 1.086.567 996.171 

Leveranciers debet 0 0 0 

Op te maken facturen 0 5.000 91.000 

Te ontvangen kredietnota’s 0 0 0 

Dubieuze debiteuren 1.053 1.053 1.053 

Geboekte waardeverminderingen -869 -869 -869 

  

 

H /  Voorraden en bestellingen in uitvoering 

FLOWSPARKS NV voert – ondanks de strategische koers m.b.t. recurrente licentieopbrengsten – 
nog steeds omvangrijke en langdurige e-Learningprojecten uit waardoor er werken in uitvoering 
ontstaan. 

EUR 2018 2019 2020 

Voorraden en bestellingen in uitvoering 120.282 91.304 86.252 
Totaal voorraden en bestellingen in 
uitvoering 

120.282 91.304 86.252 

  

 

I /  Overlopende rekeningen 

De overlopende rekeningen van het actief omvatten over te dragen kosten te spreiden over 
meerdere toekomstige boekjaren. 

EUR 2018 2019 2020 

Over te dragen kosten 16.588 28.025 18.100 

Verkregen opbrengsten 3.000 0 0 
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 Passiva 

A /  Kapitaal en reserves 

EUR 2018 2019 2020 

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL       

Geplaatst kapitaal per einde van het vorige boekjaar 1.164.326 1.164.326 1.507.645 

Mutaties tijdens het boekjaar 0 343.319 0 

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 1.164.326 1.507.645 1.507.645 

Samenstelling van het kapitaal (aantal aandelen) 2.116.957 2.155.053 2.155.053 

Kapitaalsaandelen A 0 0 0 

Kapitaalsaandelen B 0 0 0 

Kapitaalsaandelen C 0 0 0 

Samenstelling van het kapitaal (bedrag) 1.164.326 1.507.645 1.507.645 

Kapitaalsaandelen 1.164.326 1.507.645 1.507.645 

NIET-GESTORT KAPITAAL 0 0 0 

EIGEN AANDELEN 0 0 0 

TOEKENNING CONVERTIERECHTEN 1.750.009 0 0 

VERPLICHTING TOT UITGIFTE VAN AANDELEN 0 0 0 

AANDELEN BUITEN KAPITAAL 0 0 0 

    

 

B /  Staat van de schulden 

EUR 2018 2019 2020 

Uitsplitsing van de schulden 2.145.260 1.620.881 971.390 

Looptijd van hoogstens 1 jaar 1.991.325 370.111 351.390 

Looptijd van meer dan 1 jaar doch hoogstens 5 jaar 153.934 1.250.770 620.000 

Looptijd van meer dan 5 jaar 0 0 0 

Gewaarborgde schulden door Belgische 
overheidsinstellingen 

0 0 0 

Gewaarborgde schulden door zakelijke zekerheden 286.175 1.300.000 860.000 

Financiële schulden: Kredietinstellingen 400.000 200.000 0 

Overige schulden 0 0 0 

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale 
lasten: 

372.906 323.746 352.438 

        
 

De leningen met een looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens vijf jaar bestaan uit de 
aangegane lening bij de KBC Bank. In 2020 is de lening bij de dochtervennootschappen 
terugbetaald. 

Het bedrag aan leningen met een looptijd van hoogstens één jaar omvat de aflossingsverplichting 
2021 van de lening KBC Bank en de financiering van het vakantiegeld en eindejaarspremie 2020. 
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C /  Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen in 

uitvoering 

Onder deze post vindt men de voorschotten die werden gefactureerd voor leveringen van 
e-Learningdiensten of projecten, die per einde boekjaar nog niet waren uitgevoerd. 

Tot de diensten zijn gepresteerd, is de ontvangen vooruitbetaling technisch een schuld ten 
opzichte van de klant. 

EUR 2018 2019 2020 

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 232.330 245.607 448.410 

Totaal ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 232.330 245.607 448.410 

  
 

D /  Overlopende rekeningen 

EUR 2018 2019 2020 

Toe te rekenen kosten 101.027 108.000 147.918 

Over te dragen opbrengsten 31.400 61.900 36.900 

  

 

E /  Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale 

lasten 

EUR 2018 2019 2020 

1. BELASTINGEN       

Vervallen belastingsschulden 0 0 0 

Niet-vervallen belastingsschulden 97.607 75.640 109.890 

Geraamde belastingsschulden 2.000 0 0 

        

Vervallen schulden ten aanzien van R.S.Z. 0 0 0 

Schulden m.b.t. tot bezoldigingen en sociale lasten 273.299 248.106 242.548 
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 Niet in de balans opgenomen rechten en 

verplichtingen 
Zakelijke zekerheden die door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd werden op haar 
eigen activa als waarborg voor schulden en verplichtingen. 

EUR 2018 2019 2020 

Hypotheken 0 0 0 

Pand op het handelsfonds 1.842.480 600.000 600.000 

Pand op andere activa 3.824.520 0 0 

Pand ondernemingsgoederen 0 1.450.000 1.450.000 

Mogelijke verplichtingen tot aankoop vaste activa 0 0 0 
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 Resultatenrekening over 2018, 2019 en 2020 

EUR 2018 2019 2020 

I.    Bedrijfsopbrengsten 3.233.787 3.440.374 3.673.123 

       A. Omzet 2.915.335 3.292.523 3.388.930 

       B. Toename (afname) bestellingen in uitvoering -673 -28.977 -5.052 

       C. Geproduceerde vaste activa 0 0 0 

       D. Andere bedrijfsopbrengsten 315.793 175.173 289.245 

       E. Niet -recurrente bedrijfsopbrengsten 3.332 1.655 0 

II. Bedrijfskosten 3.214.362 2.985.775 3.228.853 

       A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -77.790 -133.727 -106.487 

       B. Diensten en diverse goederen -1.100.783 -1.194.482 -1.586.130 

       C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -1.720.062 -1.632.703 -1.525.173 

       D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa -12.784 -6.161 -5.649 

                Immaterieel 0 0 0 

                Materieel -12.784 -6.161 -5.649 

E. Waardeverminderingen op voorraden & 
handelsvorderingen 

393.000 0 0 

       F. Voorzieningen voor risico’s en kosten 0 0 0 

       G. Andere bedrijfskosten -404.297 -7.689 -5.414 

       H. Niet -recurrente bedrijfskosten -291.646 -11.013 0 

III.   Bedrijfsresultaat 19.425 454.599 444.270 

IV.   Financiële opbrengsten  350.003 350.081 470.052 

V.    Financiële kosten  -1.394.356 -108.024 -32.159 

VI.   Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening -1.024.928 696.656 882.163 

VII.  Uitzonderlijke opbrengsten 0 0 0 

VIII. Uitzonderlijke kosten 0 0 0 

IX.    Resultaat van het boekjaar vóór belastingen  -1.024.928 696.656 882.163 

X.     Belastingen op het resultaat -3.350 -2.276 -2.015 

XI.    Resultaat van het boekjaar na belastingen -1.028.278 694.380 880.148 
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 Detail van de belangrijkste rubrieken van de 

resultatenrekening 

A /  Bedrijfsopbrengsten 

In 2020 stellen we een stijging in de bedrijfsopbrengsten vast ten aanzien van 2019. 

De stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de stijging van recurrente eigen licentie-
opbrengsten over de FLOWSPARKS-Suite. Ook is er een verdere afbouw gerealiseerd van niet 
strategische activiteiten. 

EUR 2018 2019 2020 

Bedrijfsopbrengsten 3.233.787 3.440.374 3.673.124 

Groei (%) -14,80% 6,39% 6,77% 

  

 

B /  Bedrijfskosten 

De post handelsgoederen bestaat voornamelijk uit door derden geleverde diensten. De post 
diensten en diverse goederen omvat de gebruikelijke goederen en diensten eigen aan een 
dienstenonderneming zoals communicatiekosten, marketingkosten, operationele leasekosten, 
etc. 

EUR 2018 2019 2020 

BEDRIJFSKOSTEN       

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 77.790 133.727 106.487 

Diensten en diverse goederen 1.100.783 1.194.482 1.586.130 
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C /  Personeel en personeelskosten 

De totale personeelskosten zijn met 5% gedaald ten aanzien van 2019 als gevolg van de daling in 
het gemiddeld personeelsbestand en mutaties binnen het bestand. 

EUR 2018 2019 2020 
1. Werknemers ingeschreven in het 
personeelsregister       

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 28 24 22 
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse 
equivalenten 

28,0 24,6 22,3 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 47.671 41.565 36.145 

2. Personeelskosten       

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 1.271.407 1.167.492 1.076.215 

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 324.490 297.056 278.316 

Andere personeelskosten 99.915 146.715 151.036 
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke 

verzekeringen 
24.250 21.440 19.606 

Pensioenen 0 0 0 

        
 

D /  Financiële opbrengsten en kosten 

De financiële kosten bestaan hoofdzakelijk uit betalingen van intresten op leningen. De financiële 
opbrengsten betreffen hoofdzakelijk een ontvangen dividend van de dochtervennootschap FSR 
Beheer B.V. 

EUR 2018 2019 2020 

Financiële opbrengsten 350.003 350.081 470.052 

Financiële kosten 1.394.356 108.024 32.159 

    
 

E /  Resultaatsverwerking 

EUR 2018 2019 2020 

A. Te bestemmen winstsaldo       

     Te verwerken verliessaldo -5.317.947 -4.623.567 0 

     Te verwerken winstsaldo     1.320.293 

1. Te bestemmen winst van het boekjaar 0 694.380 880.148 

     Te verwerken verlies van het boekjaar -1.028.278 0 0 

2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 0 0 440.145 

    Overgedragen verlies van het vorige boekjaar -4.289.669 -5.317.947 0 

B. Onttrekking aan het eigen vermogen 0 5.086.878 0 

C. Toevoeging aan het eigen vermogen 0 -23.166 -44.007 

 1. Over te dragen winst 0 440.145 1.276.286 

2. Over te dragen verlies -5.317.947 0 0 
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 Waarderingsregels van de jaarrekeningen 
De waarderingsregels van FLOWSPARKS NV zijn opgesteld in overeenstemming met de 
bepalingen volgens het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 betreffende het Wetboek van 
Vennootschappen. 

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. De afschrijvingen worden 
berekend op jaarbasis. Als algemene regel geldt dat elk actief bestanddeel wordt gewaardeerd 
tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans wordt opgenomen, onder aftrek van 
de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. Evenwel worden de vorderingen in 
principe gewaardeerd tegen hun nominale waarde. 

 Activa 

Oprichtingskosten: oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen gedurende het 
boekjaar waarin ze werden besteed. 

Immateriële vaste activa: de activeringen van immateriële vaste activa worden geboekt aan hun 
historische aanschaffingsprijs, wanneer ze van derden werden verworven, of aan hun kostprijs, 
wanneer ze tot stand kwamen door werken die door FLOWSPARKS NV werden uitgevoerd. 

De geactiveerde kosten bestaan grotendeels uit de vergoeding en kosten van het onderzoeks- en 
ontwikkelingspersoneel. 

De afschrijvingen gebeuren gedurende de waarschijnlijke levensduur van de activa. De volgende 
afschrijvingspercentages werden lineair toegepast: 

 Software: 20% - 33,33% 

 Licenties: 20% 

Materiële vaste activa: materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd 
met de gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Materiële vaste activa 
worden lineair afgeschreven over hun verwachte economische levensduur, naargelang hun 
categorie. De materiële vaste activa werden niet geherwaardeerd. 

Waardeverminderingen op materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op het 
einde van ieder boekjaar individueel geëvalueerd en zo nodig aangepast. 

De volgende afschrijvingspercentages werden lineair toegepast: 

 Gebouwen (parking): 20% 

 Installaties, machines en uitrusting: 20% - 33,33% 

 Kantoormaterieel en meubilair: 20% - 100% 

 Rollend materieel: 20% - 25% 

 Inrichting gehuurde gebouwen: 10% - 100% 

Financiële vaste activa: de financiële vaste activa worden als activa op de balans geboekt tegen 
hun aanschaffingswaarde, met inbegrip van de bijkomende kosten en rekening houdend met de 
eventueel te volstorten bedragen en aanverwante verbeteringen en waarden. De bijkomende 
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kosten met betrekking tot het aanschaffen van financiële vaste activa worden ten laste genomen 
van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan ze werden aangegaan. Op het 
einde van elk boekjaar wordt elk effect gewaardeerd, zodat men de situatie, de rentabiliteit of de 
perspectieven van de betreffende vennootschap zo nauwkeurig mogelijk kan weergeven. 
Wanneer deze beoordeling een bestendige waardevermindering aantoont ten aanzien van de 
boekhoudwaarde, dan wordt de waarde van de effecten verminderd met het bestendige deel van 
de minderwaarde van de effecten die voordien een waardevermindering ondergaan hebben. 

Vorderingen op ten hoogste één en vorderingen op meer dan één jaar: de vorderingen 
worden geboekt tegen hun nominale waarde of hun aanschaffingswaarde. 

Ze ondergaan een waardevermindering als hun terugbetaling op vervaldag geheel of gedeeltelijk 
onzeker of in gevaar gebracht is. De waarderingsregels in deviezen zijn erop van toepassing. 

Voorraden en bestellingen in uitvoering: de bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd 
tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang de vordering 
van de projecten, met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs en de 
vervaardigingsprijs, wanneer dit verschil met voldoende zekerheid als verworven mag worden 
beschouwd. 
 
Geldbeleggingen en liquide middelen: de tegoeden bij financiële instellingen worden aan 
nominale waarde gewaardeerd. De waarderingsregels in deviezen zijn van toepassing op deze 
twee rubrieken. 
 

 Passiva 

Schulden op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar: de schulden worden geboekt tegen 
hun nominale waarde. 

De waarderingsregels in deviezen zijn erop van toepassing. Zij bevatten geen schulden op lange 
termijn zonder rente of met een abnormaal lage rente. 

Activa en passiva in vreemde valuta: monetaire posten worden gewaardeerd tegen de laatste 
wisselkoers van het boekjaar. De omrekeningsverschillen op monetaire posten buiten liquide 
middelen en rekeningen die de aard hebben van liquide middelen worden geglobaliseerd per 
munt en, naargelang het geval, in financiële kosten of in de overlopende rekeningen op het passief 
geboekt. Omrekeningsverschillen op liquide middelen en op rekeningen die de aard hebben van 
liquide middelen worden in de financiële kosten of de financiële opbrengsten geboekt. 
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 Resultatenrekening 

Erkenning opbrengsten (‘revenue recognition’) 

 De verkoop van softwarelicenties wordt als omzet erkend als er een schriftelijke 
overeenkomst bestaat over de prijs en als de software geleverd is, inclusief de 
toegangscode. Verder dient er voldoende zekerheid te bestaan over de kans op inning van 
de betrokken vordering. 

 Opbrengsten over de verkoop van software en manuals worden erkend na verzending en 
na de eigendomsoverdracht. 

 Opbrengsten over lesopdrachten worden erkend als deze uitgevoerd zijn. 

 Opbrengsten over onderhoudscontracten, hosting e.d. worden op lineaire basis geboekt 
over de periode van het contract. 

 Opbrengsten bij werken in regie, waarbij voornamelijk dagprijzen afgesproken zijn, 
worden erkend pro rato van de uitvoering. 

 Voor bepaalde projecten is een vaste prijs afgesproken. Deze overeenkomsten hebben 
duidelijk het karakter van bestellingen in uitvoering en worden als dusdanig 
gepresenteerd. Bij deze bestellingen in uitvoering wordt het resultaat, inclusief de winst, 
erkend pro rato van de graad van uitvoering. In feite worden deze bestellingen in 
uitvoering gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs vermeerderd, naarmate de 
werkzaamheden vorderen, met het verschil tussen de in de overeenkomst bepaalde prijs 
en de vervaardigingsprijs, wanneer dit verschil met voldoende zekerheid als verworven 
mag worden beschouwd. 

 Bij overeenkomsten die bestaan uit een combinatie van diverse activiteiten, worden de 
opbrengsten uit de diverse onderdelen afzonderlijk erkend als het onderdeel afzonderlijk 
wordt verkocht en deze gewaardeerd kunnen worden. 

Wisselresultaten: wisselresultaten worden naargelang het geval in de financiële kosten of de 
financiële opbrengsten geboekt, tenzij zij rechtstreeks worden toegewezen aan de kosten of 
opbrengsten waarop zij betrekking hebben. 
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 Verslag van de commissaris aan de algemene 

vergadering van de vennootschap FLOWSPARKS NV 
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de vennootschap 
FLOWSPARKS NV, Ottergemsesteenweg-zuid 808 bus b545 - 9000 gent.  
Ondernemingsnummer 0460.563.918 over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van FLOWSPARKS NV (de 
“Vennootschap”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de 
jaarrekening en de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is 
ondeelbaar. 

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 
15 juni 2018, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de 
datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 
december 2020. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van FLOWSPARKS NV 
uitgevoerd gedurende 18 opeenvolgende boekjaren.  

Verslag over de jaarrekening 

Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap, die de 
balans op 31 december 2020 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 
die datum en de toelichting, met een balanstotaal van €5.737.180,21 en waarvan de 
resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van €880.148,04. 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële 
toestand van de Vennootschap per 31 december 2020, alsook van haar resultaten over het 
boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing 
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals 
van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder 
beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de 
jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de 
controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de 
onafhankelijkheid. 

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze 
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 
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Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid  

Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de 
aandacht op toelichting VOL-kap 6.20 in de jaarrekening. Hierin werden de economische gevolgen 
van de huidige COVID-19 crisis en de impact van de genomen maatregelen door de overheden in 
België alsook in het buitenland op een zo adequaat mogelijke manier ingeschat en weergegeven. 

Kernpunten van de controle 

De kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die naar ons professioneel 
oordeel het meest significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige 
verslagperiode. Deze aangelegenheden zijn behandeld in de context van onze controle van de 
jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover, en wij verschaffen geen 
afzonderlijk oordeel over deze aangelegenheden. 

Omzeterkenninq  

Kernpunt van de controle 

De omzet wordt hoofdzakelijk gerealiseerd via licenties, consultancy en projecten. Voor de 
erkenning van deze opbrengsten zijn er door de Raad van Bestuur specifieke waarderingsregels 
vastgelegd. 

Hoe onze controle het kernpunt van de controle heeft behandeld 

Onze controlewerkzaamheden omvatten het verwerven van een inzicht in de relevante controles 
ten aanzien van de diverse omzetcategorieën en de gerelateerde omzeterkenning. Daarnaast 
werd een steekproef van verkoopfacturen getest op de correcte toepassing van de vastgelegde 
waarderingsregels. 

Resultaatserkenninq van de bestellingen in uitvoering 

Kernpunt van de controle 

Voor een groot aantal projecten is er een vaste prijs contractueel bepaald. De resultaatserkenning 
van deze projecten gebeurt a rato van de graad van de uitvoering van het project. Daarnaast wordt 
er voor de risico's op de mogelijke ontwaarding van een aantal van deze projecten een provisie 
aangelegd. 

Hoe onze controle het kernpunt van de controle heeft behandeld 

Onze controlewerkzaamheden omvatten het verwerven van een inzicht in de relevante controles 
ten aanzien van de opvolging en resultaatserkenning van de projecten. Daarnaast werd een 
steekproef van projecten getest op hun correcte presentatie in de balans en erkenning in de 
resultatenrekening op basis van overeenkomsten, tijdregistraties, gefactureerde bedragen en 
schattingen en beoordelingen door het management en de Raad van Bestuur. 

Wij verwijzen naar het jaarverslag: voornaamste risico's en onzekerheden (punt 3). 
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Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw 
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor 
het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is 
van fraude of van fouten. 

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten 
van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, 
indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het 
gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft 
om de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch 
alternatief heeft dan dit te doen. 

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening 
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of 
van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een 
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een 
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang 
ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten 
en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, 
individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van 
deze jaarrekening, beïnvloeden. 

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat 
van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een wettelijke controle biedt 
evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch 
omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van 
de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de 
door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven. 

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele 
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de 
controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet 
detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het 
gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast 
te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als 
doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt 
zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de Vennootschap; 
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 het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan 
gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen; 

 het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits-
veronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-
informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot 
gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de 
mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden 
om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende 
toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons 
oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 

 het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en 
van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.  

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. 

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, van 
de documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te 
worden neergelegd, voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die 
van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vennootschap. 

Verantwoordelijkheden van de commissaris 

In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herziene 
versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het 
onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, 
bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te 
worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze 
aangelegenheden uit te brengen. 

Aspecten betreffende het jaarverslag  

Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit 
jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld 
overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  

In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het 
overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag 
een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins 
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misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen 
afwijking van materieel belang te melden.  

Vermelding betreffende de sociale balans 

De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, §1, 
8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud 
alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen, waaronder deze betreffende de informatie 
inzake de lonen en de vormingen, en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten 
aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.  

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid 

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die onverenigbaar zijn 
met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht, en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de 
loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.  

De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van 
de jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening. 

Andere vermeldingen 

 Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding 
gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften. 

 Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de 
statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan of genomen. 

 De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt 
overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. 

Kortrijk, 21 mei 2021 

 

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA 

Commissaris 

Vertegenwoordigd door 

 

 

Nikolas Vandelanotte 

Bedrijfsrevisor 
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 Verslag van het bestuursorgaan van de 

vennootschap FLOWSPARKS NV 
 

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. 

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. 
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OMSCHRIJVING 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 
ACTIVA             

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

Oprichtingskosten 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Immateriële vaste activa 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

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

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

Vorderingen op meer dan één jaar  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

Voorraden en bestellingen in 
uitvoering 

120.281,54 2,28% 91.304,10 1,70% 86.252,09 1,50% 

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

Geldbeleggingen  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

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

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

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

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

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

Uitgiftepremies 5.230.192,84 99,10% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Herwaarderingsmeerwaarden 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

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

Kapitaalsubsidies  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

VOORZIENINGEN EN 
UITGESTELDE BELASTINGEN 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Voorzieningen voor risico's en kosten  0 0,00%  0 0,00%  0 0,00% 

Uitgestelde belastingen 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

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

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

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

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

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. 
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OMSCHRIJVING 2018   2019 2020 
OPBRENGSTEN   %   %   % 
BEDRIJFSOPBRENGSTEN 3.233.786,65 90,23% 3.440.373,82 90,76% 3.673.123,21 88,65% 

Omzet 2.915.335,29 81,35% 3.292.523,25 86,86% 3.388.929,87 81,79% 
Wijziging in de voorraad goederen in 
bewerking en gereed product en in de 
bestellingen in uitvoering 

-673,15 -0,02% -28.977,44 -0,76% -5.052,01 -0,12% 

Geproduceerde vaste activa 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 3.331,85 0,09% 1.655,24 0,04% 0,00 0,00% 

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

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

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

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

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Terugnames afschrijvingen, 
waardeverminderingen en voorzieningen 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Meerwaarden vaste activa 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Andere uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
TOTAAL 3.583.790,07 100,00% 3.790.454,86 100,00% 4.143.174,90 100,00% 
KOSTEN             

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

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

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

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

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

Waardeverminderingen -393.000,00 -10,97% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Voorzieningen voor risico’s en kosten 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

Niet-recurrente bedrijfskosten 291.645,61 8,14% 11.013,33 0.30% 0,00 0,00% 

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

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

Waardeverminderingen op andere 
vlottende activa 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

Niet-recurrente financiële kosten 1.245.505,74 34,76% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

UITZONDERLIJKE KOSTEN 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Waardevermindering op financiële vaste 
activa 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Voorzieningen voor uitzonderlijke kosten 0,00  0% 0,00  0% 0,00  0% 

Minderwaarden vaste activa 0,00  0% 0,00  0% 0,00  0% 

Andere uitzonderlijke kosten 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

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

Uitgestelde belastingen 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

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

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

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 aangetoond 
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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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. 
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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. 

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 

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 dien 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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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De aandeelhouders wordt gevraagd zich te richten naar het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen tezamen met de statuten van de vennootschap. 
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