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e groep Mensura werkt aan veilige,
gezonde werkomstandigheden waar iedereen
wel bij vaart. Hoe vertaalt dat zich naar een
jaarverslag voor 2021? Wel, wij geloven in
cijfers. Want de passie voor ons vak vertrekt
vanuit de wetenschap. Uit het analyseren en
optimaliseren van wat werkt en niet werkt.
Van wat beter en anders kan.

Een jaarverslag blikt voor ons niet alleen
terug maar ook vooruit. Want door het
arbeidswelzijn vanuit een wetenschappelijke
onderbouw meetbaar te maken, kunnen we
de maatschappelijke winst ervan bewijzen.
Elk jaarverslag gaat dan ook niet alleen over
onze financiële rekening. Maar ook over die
andere, veel belangrijkere balans: de winst
van welzijn op het werk.

Jaarverslag
Mensura

JAARVERSLAG MENSURA

2021

2. Belangrijke gebeurtenissen die sinds het einde van het boekjaar hebben
plaatsgevonden
Op het einde van het vorige boekjaar heerste de Covid-19 pandemie nog
steeds. Wel zien we door een heropleving van de economie een stijging in
de tewerkstelling bij onze leden. De evolutie van deze pandemie zal bepalen
of de vereniging in 2022 haar normale activiteiten zal kunnen hervatten.

MENSURA EDPB VZW
KBO 0410 664 742
Gaucheretstraat 88/90
1030 Brussel
Jaarverslag in toepassing van artikel 3:48 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen

3. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vereniging
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden
Niet van toepassing

Het bestuursorgaan brengt verslag uit over het beleid van de vereniging voor
het boekjaar, afgesloten op 31/12/2021.
1. Getrouw overzicht van de ontwikkelingen en de resultaten van de activiteiten
en van de positie van de vereniging Mensura Externe Dienst voor Preventie
en Bescherming op het Werk vzw.

4. Informatie over de kosten van onderzoek en ontwikkeling
Niet van toepassing
5. Gegevens over het bestaan van bijkantoren
De vereniging heeft geen bijkantoren

De volgende opmerkingen van het bestuursorgaan over de jaarrekening
zijn gericht op het weergeven van een getrouw beeld van de positie van
de vereniging en van haar activiteiten.
Het boekjaar 2021 sluit af met een positief resultaat van 1.471.676 €. Het
bestuursorgaan heeft beslist om de jaarrekening als volgt vast te stellen:

6. Overgedragen verliezen of opeenvolgende verliezen (indien van toepassing)
Niet van toepassing
7. Gebruik van financiële instrumenten
Niet van toepassing

1.1. Op de Balans
Activa:
De totale activa bedragen 64.100.765 € ten opzichte van 63.289.142 €
het voorgaande jaar. Dit is grotendeels te verklaren door een toename
van de immateriële vaste activa met 2.356.780 €, een toename van
de vorderingen met 1.489.627 € en een daling van de beschikbare
waarden met 2.278.430 €.

8. Belangenconflicten (indien van toepassing vanaf 1/1/2021 en te
vermelden in het jaarverslag dat betrekking heeft op de boekjaren
die eindigen na 1/1/2021)
Geen belangenconflicten
9. Overige

Passiva:
De totale passiva bedragen 64.100.765 € ten opzichte van 63.289.142 €
het voorgaande jaar. Dit is grotendeels te verklaren door een stijging van
het eigen vermogen met 1.471.676 € en een daling van de schulden
met 797.848 €.

Apra Leven
APRA Leven was de verzekeraar groepsverzekering van Mensura EDPB
voor wat betreft de medewerkers met een verleden bij het gewezen Aprim
vzw. Op 12 oktober 2010 werd door de CBFA (huidige NBB) een schorsing
opgelegd waarbij een verbod werd opgelegd in hoofde van APRA Leven om
vrij te beschikken over de activa en waarbij geen betalingen meer werden
uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de CBFA. Op 4 maart
2011 werd de toelating van APRA als verzekeraar door de CBFA ingetrokken
waardoor APRA Leven van rechtswege in ontbinding gesteld werd. De
Rechtbank van Koophandel stelde op 8 april 2011 twee vereffenaars
aan. In dit dossier heeft Mensura zich aangesloten bij andere gedupeerde
werkgevers teneinde de krachten te bundelen en de effectiviteit van te
ondernemen acties te verhogen. In 2013 is APRA Leven effectief overgegaan
tot het uitbetalen van een eerste voorschot van 20% aan de huidige
pensioenverzekeraars. De vordering van de medewerkers van Mensura
EDPB die een verleden hebben waarbij een deel van de groepsverzekering
werd opgebouwd bij APRA Leven op 31 december 2021 bedraagt 1,731
miljoen Euro. Ook in 2021 bleef Mensura deze zaak, in gezamenlijk overleg
met de overige gedupeerde werkgevers, op de voet volgen.

1.2. Op de resultatenrekening
De bedrijfsopbrengsten bedragen 107.782.979 € tegen 98.679.957 €
het voorgaande jaar. Dit is een stijging met 9,23%.
De bedrijfskosten bedragen 106.586.295 € tegen 100.238.985 €
het voorgaande jaar. Dit is een stijging met 6,33%.
Het resultaat bedraagt 1.471.676 € winst tegen 1.340.408 € verlies
het voorgaande jaar. Dit is een verbetering met 2.812.084 €.
1.3. Diversen
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met betrekking tot de Raad van Bestuur:

10. Wijzigingen Algemene Vergadering en Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering van 10 juni 2021 heeft:

• het mandaat als Bestuurder van Jinvest nv, vertegenwoordigd door
de heer Jürgen INGELS dat vervalt te hernieuwen

met betrekking tot de Algemene Vergadering:

• het mandaat als Bestuurder van Silvia LENAERTS dat vervalt
te hernieuwen

• de wijziging van vertegenwoordiging aanvaard van Amate vzw,
vertegenwoordigd door mevrouw Rosette VAN OVERVELT door
Amate vzw, vertegenwoordigd door mevrouw Hildegard HERMANS

• het mandaat als Bestuurder van Pirenne & Partners bv,
vertegenwoordigd door de heer Marc PIRENNE dat vervalt
te hernieuwen

• de wijziging van vertegenwoordiging aanvaard van Engie-Fabricom
nv, vertegenwoordigd door de heer Xavier DELEU door Engie-Fabricom
nv, vertegenwoordigd door de heer Steven SAERENS

• het mandaat als Bestuurder van Mensura Consult nv,
vertegenwoordigd door de heer Bart TEUWEN dat vervalt te hernieuwen
• het ontslag te aanvaarden van de heer Pierre VAN DAMME
• de kandidatuur te aanvaarden van Vax-AD vof, vertegenwoordigd
door de heer Pierre VAN DAMME

Ontslag conform artikel 10 van de statuten
• het ontslag aanvaard van Dalla Valle nv, vertegenwoordigd door
de heer Dario DALLA VALLE

• het ontslag te aanvaarden conform artikel 22 van de statuten
(leeftijdsgrens) van Vanden Eede duikmedische preventie vof,
vertegenwoordigd door de heer Roland VANDEN EEDE

• het ontslag aanvaard van Eddy Devos Constructions nv,
vertegenwoordigd door de heer Eddy DEVOS
• het ontslag aanvaard van L’Esplanade vzw, vertegenwoordigd
door de heer Marc GILLEAUX
• het ontslag aanvaard van Rosseeuw nv, vertegenwoordigd door
de heer Freddy ROSSEEUW
met betrekking tot de Raad van Bestuur:
• de kandidatuur als bestuurder van D.R. Beheer bv, vertegenwoordigd
door de heer Walter DE ROEY aanvaard

Opgesteld te Brussel, op 26 april 2022.

• de kandidatuur als bestuurder van Philippe Muyters bv,
vertegenwoordigd door de heer Philippe MUYTERS aanvaard

Voor het bestuursorgaan
D.R. Beheer
Walter De Roey
Voorzitter

• het mandaat als Bestuurder van Immidi nv, vertegenwoordigd
door de heer Dirk BOELENS dat vervalt hernieuwd
• het mandaat als Bestuurder van AVS nv, vertegenwoordigd door
de heer Louis KEMPS dat vervalt hernieuwd
• het mandaat als bestuurder van Mensura Consult nv, vertegenwoordigd
door D.R. Beheer bv, vertegenwoordigd door de heer Walter DE ROEY
te wijzigen in Mensura Consult nv, vertegenwoordigd door de heer
Bart TEUWEN
• het mandaat als commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heren Dirk VLAMINCKX en Tom RENDERS
dat vervalt hernieuwd
Dit jaar wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld:
met betrekking tot de Algemene Vergadering:
Ontslag conform artikel 10 van de statuten
• het ontslag te aanvaarden van Chambre de commerce et d’industrie
de Bruxelles asbl – vertegenwoordigd door de heer Olivier WILLOX
• het ontslag te aanvaarden van Garage Verzele sprl – vertegenwoordigd
door Jean Roger VERZELE
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BALANS MENSURA

ACTIVA		

2021

2020

23.168.748

21.365.848

IMMATERIELE VASTE ACTIVA

7.778.206

MATERIELE VASTE ACTIVA

2021

2021

2020

EIGEN VERMOGEN

46.312.755

44.841.079

5.421.427

FONDSEN VAN DE VERENIGING

38.979.182

38.979.182

4.562.124

4.763.122

BESTEMDE FONDSEN

958.618

953.221

2.799.613

3.153.664

6.374.955

4.908.676

Installaties, machines en uitrusting

198.942

217.248

Meubilair en rollend materiëel

479.048

417.578

Overige materiële vaste activa

1.084.521

974.632

2.487.752

2.349.957

2.487.752

2.349.957

FINANCIELE VASTE ACTIVA

10.828.418

11.181.299

40.932.016

41.923.294

15.300.258

16.098.106

520.183

597.248

25.270.627

23.781.000
13.770.664

14.850.663

Handelsvorderingen

20.055.833

16.906.627
77.064

1.604.075

Overige vorderingen

5.214.794

6.874.373
Handelsschulden

6.482.486

6.589.018

GELDBELEGGINGEN

79.563

78.751
6.448.536

15.383.067

17.661.497

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

6.720.025

LIQUIDE MIDDELEN

198.760

402.046

491.089

209.034

64.100.765

63.289.142

1.009.411

650.195

64.100.765

63.289.142

VASTE ACTIVA

Terreinen en gebouwen

PASSIVA

OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES)

VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

		

VLOTTENDE ACTIVA		
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

SCHULDEN
SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Financiële schulden

OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER ACTIVA

10

Overige schulden
OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER PASSIVA
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RESULTATENREKENING MENSURA

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

2021

2020

107.782.980

98.679.957

97.914.674

90.179.144

9.380.384

8.028.111

487.922

472.702

2021

2021

2020

FINANCIELE OPBRENGSTEN

497.346

332.693

Opbrengsten uit financiële vaste activa

174.865

187.400

603

597

294.748

144.696

27.131

0

222.354

114.073

Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrensgten

BEDRIJFSKOSTEN

106.586.296

100.238.985

Diensten en diverse goederen

46.528.969

43.104.548

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

56.804.700

54.135.576

2.477.384

1.869.949

Waardeverminderingen op vorderingen

-38.884

25.941

Voorzieningen voor risico’s en kosten

137.795

-344.935

Andere bedrijfskosten

586.009

536.665

90.323

911.241

1.196.684

-1.559.028

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Niet-recurrente bedrijfskosten

BEDRIJFSWINST (BEDRIJFSVERLIES)
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FINANCIELE KOSTEN

TE BESTEMMEN WINST
(VERLIES) VAN HET
BOEKJAAR
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1.471.676 -1.340.408

Jaarverslag
Certimed

JAARVERSLAG CERTIMED

2021

• Certimed kreeg het bericht dat vanaf 1/1/2022 haar activiteit op
zich niet meer bijdraagt aan de sociale zekerheid en derhalve niet
meer kan worden vrijgesteld op grond van artikel 44, § 2, 2°, van
het Btw-Wetboek. Daarmee rekening houdend wordt het bestaande
administratieve standpunt ten aanzien van de organismen inzake
controlegeneeskunde ingetrokken met ingang van 01.01.2022. Dit
heeft tot gevolg dat de activiteiten inzake controlegeneeskunde vanaf
01.01.2022 belastbaar zijn en de normale regels inzake btw-aftrek en
herzieningen van toepassing zijn.

CERTIMED VZW
KBO 0409 671 085
Kempische Steenweg 309 bus 3.01 Corda
3500 Hasselt
Jaarverslag in toepassing van artikel 3:48 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen
Het bestuursorgaan brengt verslag uit over het beleid van de vereniging voor
het boekjaar, afgesloten op 31/12/2021.

3. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vereniging
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden
Niet van toepassing

1. Getrouw overzicht van de ontwikkelingen en de resultaten van de
activiteiten en van de positie van de vereniging Certimed vzw

4. Informatie over de kosten van onderzoek en ontwikkeling
Niet van toepassing

De volgende opmerkingen van het bestuursorgaan over de jaarrekening
zijn gericht op het weergeven van een getrouw beeld van de positie van
de vereniging en van haar activiteiten.
Het boekjaar 2021 sluit af met een negatief resultaat van 688.585 € Het
bestuursorgaan heeft beslist om de jaarrekening als volgt vast te stellen:

5. Gegevens over het bestaan van bijkantoren
De vereniging heeft geen bijkantoren
6. Overgedragen verliezen of opeenvolgende verliezen (indien van toepassing)
Niet van toepassing

1.1. Op de Balans
Activa:
De totale activa bedragen 11.120.891 € ten opzichte van 10.610.283 €
het voorgaande jaar. Dit is grotendeels te verklaren door een toename
van de immateriële vaste activa met 678.105 €, een toename van
de financiële vaste activa met 1.836.974 € en een toename van de
handelsvorderingen met 852.878 €. De liquide middelen van de
vereniging daalden met 3.345.985 €. In 2021 werd een 100%
participatie genomen in de vennootschap Medicheck.

7. Gebruik van financiële instrumenten
Niet van toepassing
8. Belangenconflicten (indien van toepassing vanaf 1/1/2021 en te vermelden
in het jaarverslag dat betrekking heeft op de boekjaren die eindigen na
1/1/2021)
Geen belangenconflicten
9. Overige

Passiva:
De totale passiva bedragen 11.120.891 € ten opzichte van 10.610.283 €
het voorgaande jaar. Dit is grotendeels te verklaren door een daling van
het eigen vermogen met 688.585€ en een stijging van de schulden
met 1.217.121 €.

Apra Leven
APRA Leven was de verzekeraar groepsverzekering van Certimed voor wat
betreft de medewerkers met een verleden bij het gewezen Mensura Medische
Controle vzw. Op 12 oktober 2010 werd door de CBFA (huidige NBB) een
schorsing opgelegd waarbij een verbod werd opgelegd in hoofde van APRA
Leven om vrij te beschikken over de activa en waarbij geen betalingen meer
werden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de CBFA. Op 4
maart 2011 werd de toelating van APRA als verzekeraar door de CBFA
ingetrokken waardoor APRA Leven van rechtswege in ontbinding gesteld
werd. De Rechtbank van Koophandel stelde op 8 april 2011 twee vereffenaars
aan. In dit dossier heeft Certimed zich aangesloten bij andere gedupeerde
werkgevers teneinde de krachten te bundelen en de effectiviteit van te
ondernemen acties te verhogen. In 2013 is APRA Leven effectief overgegaan
tot het uitbetalen van een eerste voorschot van 20% aan de huidige
pensioenverzekeraars. De vordering van de medewerkers van Certimed
die een verleden hebben waarbij een deel van de groepsverzekering werd
opgebouwd bij APRA Leven op 31 december 2021 bedraagt 0,077 miljoen
Euro. Ook in 2021 bleef Certimed deze zaak, in gezamenlijk overleg met
de overige gedupeerde werkgevers, op de voet volgen.

1.2. Op de resultatenrekening
De bedrijfsopbrengsten bedragen 8.711.981 € tegen 8.648.546 €
het voorgaande jaar. Dit is een stijging met 0,73%.
De bedrijfskosten bedragen 9.475.854 € tegen 9.273.263 € het
voorgaande jaar. Dit is een stijging met 2,19%.
Het resultaat bedraagt 688.585 € verlies tegen 565.104 € verlies
het voorgaande jaar.
1.3. Diversen
2. Belangrijke gebeurtenissen die sinds het einde van het boekjaar hebben
plaatsgevonden
• Eind 2021 heerst de Covid-19 pandemie nog steeds. Onze leden werden
gedwongen hun activiteiten te verminderen en zelfs stop te zetten. Hierdoor
zien we opnieuw een sterke daling in het aantal uitgevoerde controles tov
2020. 2022 zal nog een moeilijk jaar worden om onze omzet en resultaten
terug op het niveau van 2019 te krijgen.
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10. Wijzigingen Algemene Vergadering en Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering van 10 juni 2021 heeft:
met betrekking tot de Algemene Vergadering:
met betrekking tot de Raad van Bestuur:
• de kandidatuur als bestuurder van D.R. Beheer bv, vertegenwoordigd
door de heer Walter DE ROEY aanvaard
• de kandidatuur als bestuurder van Philippe Muyters bv,
vertegenwoordigd door de heer Philippe MUYTERS aanvaard
• het mandaat als Bestuurder van Immidi nv, vertegenwoordigd door
de heer Dirk BOELENS dat vervalt hernieuwd
• het mandaat als Bestuurder van AVS nv, vertegenwoordigd door
de heer Louis KEMPS dat vervalt hernieuwd
• het mandaat als bestuurder van Mensura Consult nv, vertegenwoordigd
door D.R. Beheer bv, vertegenwoordigd door de heer Walter DE ROEY
te wijzigen in Mensura Consult nv, vertegenwoordigd door mevrouw
Gretel SCHRIJVERS
• het mandaat als commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door de heren Dirk VLAMINCKX en Tom RENDERS
dat vervalt hernieuwd
Dit jaar wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld:
met betrekking tot de Raad van Bestuur:
• het mandaat als bestuurder van Jinvest nv, vertegenwoordigd
door de heer Jürgen INGELS dat vervalt te hernieuwen
• het mandaat als Bestuurder van Pirenne & Partners bv,
vertegenwoordigd door de heer Marc PIRENNE dat vervalt
te hernieuwen

Opgesteld te Hasselt, op 26 april 2022.
Voor het bestuursorgaan
D.R. Beheer
Walter De Roey
Voorzitter
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BALANS CERTIMED

ACTIVA		
VASTE ACTIVA
IMMATERIELE VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA

2021

2021

2020

7.803.826

5.291.728

2.214.485

1.536.379

3.746

6.727

BESTEMDE FONDSEN

2.403

OVERGEDRAGEN POSITIEF (NEGATIEF) RESULTAAT

Meubilair en rollend materiëel
Overige materiële vaste activa

3.746

4.324

FINANCIELE VASTE ACTIVA

5.585.595

3.748.622

		

PASSIVA

2021

2020

EIGEN VERMOGEN

8.363.222

9.051.807

FONDSEN VAN DE VERENIGING

6.924.915

6.924.915

17.275

17.275

1.421.032

2.109.617

77.437

95.365

77.437

95.365

2.680.232

1.463.111

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

1.126.124

26.124

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

1.548.554

1.435.963

1.057.441

882.332

291.113

288.564

0

265.067

5.554

1.024

VOORZIENINGEN
VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

VLOTTENDE ACTIVA		

3.317.065

5.318.555

2.573.099

1.227.970

Handelsvorderingen

1.944.703

1.091.825

Overige vorderingen

628.396

136.145

737.922

4.083.907

6.044

6.678

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

LIQUIDE MIDDELEN

SCHULDEN

Handelsschulden
OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER ACTIVA

11.120.891 10.610.283

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale
lasten
Overige schulden
OVERLOPENDE REKENINGEN

TOTAAL DER PASSIVA
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11.120.891 10.610.283

RESULTATENREKENING CERTIMED

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

2021

2020

8.711.981

8.648.546

8.189.519

8.171.608

450.464

463.649

71.998

13.289

2021

2021

2020

FINANCIELE OPBRENGSTEN

107.620

86.821

Opbrengsten uit financiële vaste activa

58.286

62.465

Opbrengsten uit vlottende activa

20.129

9.053

3.732

3.715

25.473

11.588

32.332

27.208

-688.585

-565.104

Andere financiële opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrensgten

BEDRIJFSKOSTEN

9.475.854

9.273.263

Diensten en diverse goederen

6.658.153

6.524.943

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

2.370.758

2.388.331

Afschrijvingen en waardeverminderingen

410.328

312.569

Voorzieningen voor risico’s en kosten

-17.927

2.017

49.574

45.403

4.968

0

-763.873

-624.717

Andere bedrijfskosten
Niet-recurrente bedrijfskosten

BEDRIJFSWINST (BEDRIJFSVERLIES)
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FINANCIELE KOSTEN

TE BESTEMMEN WINST
(VERLIES) VAN HET
BOEKJAAR
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Jaarverslag
Apollo At Work

JAARVERSLAG APOLLO AT WORK

2021

5. Gegevens over het bestaan van bijkantoren
De vereniging heeft geen bijkantoren

APOLLO AT WORK NV
KBO 0644 639 135
Italiëlei 2
2000 Antwerpen

6. Overgedragen verliezen of opeenvolgende verliezen (indien van toepassing)
Niet van toepassing

Jaarverslag in toepassing van artikel 3:48 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen

7. Gebruik van financiële instrumenten
Niet van toepassing

Het bestuursorgaan brengt verslag uit over het beleid van de vereniging voor
het boekjaar, afgesloten op 31/12/2021.

8. Belangenconflicten (indien van toepassing vanaf 1/1/2021 en te vermelden
in het jaarverslag dat betrekking heeft op de boekjaren die eindigen na
1/1/2021)
Geen belangenconflicten

1. Getrouw overzicht van de ontwikkelingen en de resultaten van de
activiteiten en van de positie van de vennootschap Apollo At Work nv

9. Overige
Niet van toepassing

De volgende opmerkingen van het bestuursorgaan over de jaarrekening
zijn gericht op het weergeven van een getrouw beeld van de positie van
de vennootschap en van haar activiteiten.
Het boekjaar 2021 sluit af met een negatief resultaat van 23.202 €. Het
bestuursorgaan heeft beslist om de jaarrekening als volgt vast te stellen:

10. Wijzigingen Algemene Vergadering en Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering van 26 mei 2021 heeft met betrekking
tot de Raad van Bestuur:

1.1 Op de Balans
Activa:
De totale activa bedragen 513.060 € ten opzichte van 262.121 € het
voorgaande jaar. Dit is grotendeels te verklaren door een toename van
de immateriële vaste activa met 230.714 € en de toename van de
vorderingen met 35.152 €.

• het ontslag als bestuurder aanvaard van Andromeda bv,
vertegenwoordigd door de heer Johan Willemen
• de kandidatuur als commissaris revisor aanvaard van Deloitte
Bedrijfsrevisoren Bv, vertegenwoordigd door de heren Dirk Vlaminckx
en Tom Renders

Passiva:
De totale passiva bedragen 513.060 € ten opzichte van 262.121 € het
voorgaande jaar. Dit is grotendeels te verklaren door een toename van de
handelsschulden met 104.364 € en de overige schulden met 145.000 €.
1.2 Op de resultatenrekening
De bedrijfsopbrengsten bedragen 615.438 € tegen 180.980 € het
voorgaande jaar.
De bedrijfskosten bedragen 638.273 € tegen 162.444 € het voorgaande jaar.

Opgesteld te Antwerpen, op 25 mei 2022.
Voor het bestuursorgaan
Voor Mensura Consult nv
Walter De Roey
Voorzitter

Het resultaat bedraagt 23.202 € verlies tegen 18.367 € winst het voorgaande
jaar.
1.3 Diversen
De waarderingsregels zijn niet gewijzigd

2. Belangrijke gebeurtenissen die sinds het einde van het boekjaar
hebben plaatsgevonden
Geen belangrijke gebeurtenissen sinds het einde van het boekjaar
3. Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van
de vereniging aanmerkelijk kunnen beïnvloeden
Niet van toepassing
4. Informatie over de kosten van onderzoek en ontwikkeling
Niet van toepassing
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BALANS APOLLO AT WORK

2021

ACTIVA		

2021

2020

PASSIVA

VASTE ACTIVA

352.239

121.470

EIGEN VERMOGEN

352.184

121.470

55

0

160.821

140.651

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

134.220

99.068

Handelsvorderingen

129.318

80.955

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

Overige vorderingen

4.902

18.113

26.601

41.583

513.060

262.121

IMMATERIELE VASTE ACTIVA
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		

VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN

TOTAAL DER ACTIVA
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2021

2020

38.585

61.787

200.000

200.000

-161.415

-138.213

474.475

200.334

474.475

200.334

Handelsschulden

179.698

75.334

Overige schulden

270.000

125.000

513.060

262.121

KAPITAAL
OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES)

SCHULDEN

TOTAAL DER PASSIVA
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RESULTATENREKENING APOLLO AT WORK

2021

2020

615.438

180.980

615.438

180.980

638.273

162.445

571.062

161.997

66.230

0

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

880

0

Andere bedrijfskosten

101

447

-22.835

18.536

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Omzet

BEDRIJFSKOSTEN
Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

BEDRIJFSWINST (BEDRIJFSVERLIES)
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2021

FINANCIELE KOSTEN

TE BESTEMMEN WINST
(VERLIES) VAN HET
BOEKJAAR
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2021

2020

367

169

-23.202

18.367

Dit is (g)een
jaarverslag

