
Informatienota over de aanbieding van de mogelijkheid tot inschrijving op een Proxi-lening
aan te gaan door Electronic Design International BV

Dit document is opgesteld door Electronic Design International BV (de Emittent).

DIT DOCUMENT IS GEEN PROSPECTUS EN WERD NIET GECONTROLEERD NOCH
GOEDGEKEURD DOOR DE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA)

19 oktober 2021

WAARSCHUWING: DE BELEGGER LOOPT HET RISICO ZIJN BELEGGING VOLLEDIG OF
GEDEELTELIJK TE VERLIEZEN EN/OF HET VERWACHTE RENDEMENT NIET TE BEHALEN.

GROTE PROBLEMEN TE ONDERVINDEN OM ZIJN POSITIE AAN EEN DERDE TE VERKOPEN
INDIEN HIJ DIT ZOU WENSEN.DE BELEGGINGSINSTRUMENTEN ZIJN NIET GENOTEERD: DE
BELEGGER LOOPT HET RISICO

Deel I - Belangrijkste risico’s die inherent zijn aan de uitgevende instelling en de aangeboden
beleggingsinstrumenten, en die specifiek zijn voor de betrokken aanbieding

Beschrijving van de risico’s
die specifiek zijn voor de
betrokken aanbieding, en hun
potentiële impact op de
uitgevende instelling, de
eventuele garant, het
eventuele onderliggende actief
en de beleggers.

Belegging onder de vorm van een achtergestelde lening

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening houdt
bepaalde risico’s in. Hierna worden enkele van de voornaamste risico’s
aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen
van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met
de Emittent lenen beleggers gelden aan de Emittent. De Emittent verbindt
zich tot de betaling van rente op jaarlijkse basis en tot terugbetaling van
de hoofdsom op de vervaldag. In geval van faillissement of het in
gebreke blijven van de Emittent, is het echter mogelijk dat beleggers de
bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen
dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het
verwachte rendement niet behalen.

Het vermogen van de Emittent om terug te betalen kan beperkt zijn: Het
vermogen van de Emittent om de lening terug te betalen zal afhangen van
de financiële toestand van de Emittent op het moment van de gevraagde
terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van
schulden en door de overeenkomsten die de Emittent is aangegaan op of
vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen
kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening
zullen niet voorzien in een beperking voor de Emittent om bijkomende
schulden aan te gaan. Indien de Emittent in de toekomst een belangrijke
bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op
niet-terugbetaling van de lening door de Emittent verhogen.

Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de
Emittent ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn
zowel ten aanzien van al de bestaande als van alle toekomstige schulden
van de Emittent. Deze achterstelling geldt enkel voor de hoofdsom en
niet van de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het
geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers
zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde
schuldeisers van de Emittent zijn voldaan. De beleggers genieten
overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de
beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de
lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande
dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, kan



genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer
(Emittent) een deel of het geheel van de Proxi-lening niet kan
terugbetalen; zie hieronder “Eenmalig belastingkrediet” voor verdere
uitleg in dit verband.

Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt
aantal gevallen omschreven in de overeenkomst en het Bijzondere
machtenbesluit betreffende de Proxi-lening (zoals hierna gedefinieerd)
(onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of
gedwongen ontbinding of vereffening van de Emittent of in geval van een
achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen
van de hoofdsom of de interesten van de Proxi-lening) zal de belegger de
toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen
van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen
van vermindering van de kredietwaardigheid van de Emittent. Dit
verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de
beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen.

Vervroegde terugbetaling: De aangeboden lening kan vervroegd worden
terugbetaald door de Emittent door een eenmalige storting van het
openstaande saldo in hoofdsom en interest. In geval van een vervroegde
terugbetaling door de Emittent zijn er geen bijkomende kosten of
vergoedingen verschuldigd door de Emittent aan de belegger. Er is dus
geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere
gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van een vervroegde
terugbetaling van de lening, is het mogelijk dat de belegger niet in staat
zal zijn om het terugbetaalde bedrag te herinvesteren aan een rendement
dat vergelijkbaar is met het rendement dat overeenkomt met het
rendement van de verstrekte lening.

Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de
toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een
investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de
inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn.
Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst
van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het
eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met
een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen
in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de
belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar
zijn op de markt.

Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben
uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen
overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare
belegging.

Proxi-lening en fiscaliteit: De voorgestelde belegging is een belegging
onder de vorm van een “Proxi-lening” die voldoet aan de voorwaarden
van het Bijzondere machten besluit betreffende de Proxi-lening. Hieraan
zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er
echter van bewust van zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en
strikte formaliteiten van het Bijzondere machten besluit betreffende de
Proxi-lening kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in
hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over
zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven
dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve
impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
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Deel II – Informatie over de uitgevende instelling en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten

A. Identiteit van de uitgevende instelling

1. Maatschappelijke zetel,
rechtsvorm,
ondernemingsnummer of
gelijkwaardig nummer,
land van herkomst, en, in
voorkomend geval,
webadres van de
uitgevende instelling

De uitgevende instelling (hierna ook aangeduid als de Emittent) van de
beleggingsinstrumenten is Electronic Design International, een besloten
vennootschap met maatschappelijke zetel te 1040 Etterbeek, Witte
Patersstraat 4 , ingeschreven bij de Kruispuntbank van ondernemingen
onder nummer 0832.216.745, met BTW nummer BE0832.216.745. Het
land van herkomst van de Emittent is België. Het webadres van de
Emittent is https://www.electronic-design.be/nl_BE/.

2. Beschrijving van de
activiteiten van de
uitgevende instelling

Aanbieden van de gepaste soft- en hardware in ziekenhuisinstellingen en
woonzorgcentra voor de oproepcentrale, bijkomstige activiteit is het
duurzaam thuis laten wonen van ouderen door middel van het systeem
Vitadomi. Het systeem zal met behulp van sensoren en digitale links bij
de ingestelde triggers de correcte acties ondernemen.

3. Voor zover die informatie
bekend is bij de
uitgevende instelling of de
aanbieder, identiteit van
de personen die meer dan
5% van het kapitaal van
de uitgevende instelling in
bezit hebben, en omvang
(uitgedrukt als percentage
van het kapitaal) van de
deelnemingen in hun
bezit).

69,35% Rudy Cruysbergs
17,74% Wim Van Belle
10,75% Christian Deley

Andere 2,16%

4. In verband met de
verrichtingen tussen de
uitgevende instelling en de
sub 3° bedoelde personen
en/of andere verbonden
partijen dan
aandeelhouders, voor de
twee laatste boekjaren en
het lopend boekjaar:

- de aard en omvang
van alle transacties
die, afzonderlijk of
samen, van wezenlijk
belang zijn voor de
uitgevende instelling.
Wanneer de
transacties niet op
marktconforme wijze
zijn afgesloten, wordt
uitgelegd waarom.
Voor uitstaande
leningen, met
inbegrip van
garanties van

Er zijn geen verrichtingen tussen de Emittent en de sub 3° bedoelde
personen die van wezenlijk belang zijn andere dan de volgende
verrichtingen:

R/C (per 30/09/2021):
Rekening courant passief tegenover Electronic Design Access & Safety
ten belope van 98.161,01 EUR
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ongeacht welke vorm,
wordt het uitstaande
bedrag vermeld;

- het bedrag of het
percentage dat de
betrokken transacties
in de omzet van de
uitgevende instelling
vertegenwoordigen;

- of een passende
negatieve verklaring.

5. Identiteit van de leden
van het wettelijk
bestuursorgaan van de
uitgevende instelling
(vermelding van de

permanente
vertegenwoordigers in het
geval van bestuurders of
leiders die rechtspersonen
zijn), de leden van het
directiecomité en de leden
van de organen belast met
het dagelijks bestuur

Rudy Cruysbergs

6. Met betrekking tot het
laatste volledige boekjaar,
totaalbedrag van de
bezoldigingen van de sub
5° bedoelde personen, en
totaalbedrag van de door
de uitgevende instelling of
haar
dochterondernemingen
gereserveerde of
toegerekende bedragen
voor de betaling van
pensioenen of soortgelijke
uitkeringen, of een
passende negatieve
verklaring

Er werd tot op heden geen bezoldiging uitgekeerd aan de bestuurders.

7. Voor de sub 5° bedoelde
personen, vermelding van
elke veroordeling als
bedoeld in artikel 20 van
de wet van 25 april 2014
op het statuut van en het
toezicht op
kredietinstellingen en
beursvennootschappen ,1

De sub 5° bedoelde personen hebben geen enkele veroordeling (zoals
bedoeld in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en
toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen) opgelopen .2

2 Indien deze negatieve verklaring niet kan worden opgenomen, dan moeten de relevante veroordelingen worden
vermeld.

1 Zie toelichting in bijlage.

4



of een passende negatieve
verklaring

8. Beschrijving van de
belangenconflicten tussen
de uitgevende instelling en
de sub 3° en 5° bedoelde
personen, of een passende
negatieve verklaring

Er zijn geen belangenconflicten tussen de Emittent en de sub 3° en 5°
bedoelde personen.

9. In voorkomend geval,
identiteit van de
commissaris

Niet van toepassing.

B. Financiële informatie over de uitgevende instelling

1. Voor zover de uitgevende
instelling op dat ogenblik
al actief was, haar
jaarrekening van de
laatste twee boekjaren, in
voorkomend geval
geauditeerd volgens de
wet van 13, §§1 of 2, 1°,
van de Prospectuswet

De jaarrekeningen voor de laatste twee boekjaren zijn opgenomen in
Bijlage 1 bij deze informatienota. Deze jaarrekeningen en de betreffende
boekjaren zijn niet geauditeerd door een commissaris en evenmin aan een
onafhankelijke toetsing onderworpen.

2. Verklaring door de
uitgevende instelling dat
het werkkapitaal naar
haar oordeel toereikend is
om aan haar behoeften
voor de komende twaalf
maanden te voldoen of,
indien dit niet het geval is,
hoe zij in het benodigde
extra werkkapitaal denkt
te voorzien

Naar het oordeel van de Emittent is bijkomend werkkapitaal nodig om
haar behoeften voor de volgende twaalf maanden te voldoen. De behoefte
aan extra werkkapitaal wordt geschat 160.000 EUR te bedragen. De
Emittent voorziet in het benodigde extra werkkapitaal te voorzien via
crowdlending.

3. Overzicht van het eigen
vermogen en de
schuldenlast (met
specificatie van de
schulden met en zonder
garantie en van de door
zekerheid en niet door
zekerheid gedekte
schulden) van uiterlijk 90
dagen vóór de datum van
het document.

Eigen vermogen per 09/2021 bedraagt 531.229,32 EUR.

Kredieten
Achtergestelde lening vennoot Rudy Cruysbergs ten belope van
57.596,97 EUR

4. Beschrijving van elke
wijziging van betekenis in
de financiële of
handelspositie die zich
heeft voorgedaan na het
einde van het laatste
boekjaar waarop de sub
1° hierboven bedoelde
jaarrekening betrekking

Er heeft zich heeft zich geen wijziging van betekenis voorgedaan in de
financiële of handelspositie na het einde van het laatste boekjaar die
afgesloten is per 31 maart 2021.
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heeft, of een passende
negatieve verklaring.

C. Uitsluitend wanneer de aanbieder en de uitgevende instelling verschillende personen zijn:
identiteit van de aanbieder

1. Maatschappelijke zetel,
rechtsvorm,
ondernemingsnummer of
gelijkwaardig nummer,
land van herkomst, en, in
voorkomend geval,
webadres van de
aanbieder

Niet van toepassing.

2. Beschrijving van de
eventuele relatie tussen de
aanbieder en de
uitgevende instelling

Niet van toepassing.

D. Uitsluitend wanneer de aangeboden beleggingsinstrumenten een onderliggend actief hebben:
beschrijving van het onderliggend actief

1. Beschrijving van het
onderliggend actief

Niet van toepassing.

2. Indien het onderliggend
actief van de aangeboden
beleggingsinstrumenten
een onderneming is, de
sub A en B hierboven
vermelde informatie over
die onderneming

Niet van toepassing.

Deel III – Informatie over de aanbieding van beleggingsinstrumenten

A. Beschrijving van de aanbieding

1. Het maximumbedrag
waarvoor de aanbieding
wordt verricht

Het maximumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht bedraagt
160.000 EUR.

2. Voorwaarden van de
aanbieding

Het minimum inschrijvingsbedrag bedraagt 5.000 EUR.

Er is geen maximum inschrijvingsbedrag per belegger, met dien
verstande dat (i) een belegger niet kan inschrijven voor een bedrag dat
hoger is dan het maximale bedrag van de aanbieding en (ii) het totale
bedrag, in hoofdsom, dat in het kader van één of meer Proxi-leningen aan
een of meer kredietnemers (Emittenten) uitgeleend of ter beschikking
gesteld wordt, ten hoogste EUR 75.000 bedraagt per
kredietgever-belegger.

De belegger moet voldoen aan de voorwaarden van het Bijzondere
machten besluit betreffende de Proxi-lening van 19 juni 2020, het Besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de
Proxi-lening van 1 oktober 2020, bekrachtigd op 4 december 2020 om te
kunnen inschrijven. Op de datum waarop de Proxi-lening gesloten wordt,
moet de belegger (kredietgever) voldoen aan de volgende voorwaarden:
(1) de belegger is een natuurlijk persoon die de Proxi-lening sluit buiten
het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten; (2) de belegger is geen
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werknemer van de Emittent; (3) als de Emittent een zelfstandige is, dan
kan de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende
partner van de kredietnemer zijn; en (4) als de Emittent een
rechtspersoon is, kan de belegger geen aandeelhouder zijn van die
rechtspersoon, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder,
zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon.
Evenmin mag de echtgenoot of echtgenote of de wettelijk samenwonende
partner van de belegger aandeelhouder zijn of benoemd zijn of optreden
als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen de
rechtspersoon die Emittent is. Gedurende de hele looptijd van de
Proxi-lening kan de belegger geen kredietnemer zijn bij een andere
Proxi-lening.

Jaarlijks belastingkrediet Indien voldaan aan de volgende voorwaarden heeft de belegger recht op
een jaarlijks belastingkrediet overeenkomstig artikel 6 van het Bijzondere
machten besluit betreffende de Proxi-lening :

§1. Als de kredietgever onderworpen is aan de personenbelasting, zoals
gelokaliseerd in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest overeenkomstig
artikel 5/1, § 2, van de Bijzondere Financieringswet, wordt in zijn
voordeel een belastingkrediet toegekend.

§2. Het belastingkrediet wordt berekend op basis van de bedragen die de
kredietgever uitgeleend of ter beschikking gesteld heeft in het kader van
een of meer Proxileningen.

§3. Het belastingkrediet heeft betrekking op twee
berekeningsgrondslagen:

1° een grondslag bestaande uit het rekenkundig gemiddelde van de som
van de uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en
op 31 december van het belastbare tijdperk, enkel rekening houdend met
de leningen die tijdens hetzelfde belastbare tijdperk of een van de twee
vorige zijn begonnen;

2° een grondslag bestaande uit het rekenkundig gemiddelde van de som
van de uitgeleende of ter beschikking gestelde bedragen op 1 januari en
op 31 december van het belastbare tijdperk, enkel rekening houdend met
de andere leningen.

Indien de som van de berekeningsgrondslagen 200.000 euro overschrijdt,
wordt deze automatisch tot dat bedrag verlaagd door een verlaging van
de grondslag bedoeld in het eerste lid, 2°.

§ 4. Het belastingkrediet bedraagt 4 percent van de grondslag bedoeld in
§ 3, eerste lid, 1°, vermeerderd met 2,5 percent van de grondslag bedoeld
in § 3, eerste lid, 2°, desgevallend verlaagd met toepassing van § 3,
tweede lid.

§ 5. Het belastingkrediet wordt toegestaan voor de looptijd van de
Proxi-lening, te beginnen met het aanslagjaar dat verbonden is aan het
belastbare tijdperk waarin de Proxi-lening werd gesloten. Het
belastingkrediet wordt alleen verleend, als de kredietgever per
aanslagjaar conform artikel 5, eerste en tweede lid, het bewijs ter
beschikking houdt van de federale belastingadministratie. Het fiscale
voordeel wordt ontzegd voor het aanslagjaar waarvoor de bewijslevering
ontbreekt, niet correct is, of onvolledig is. Het recht op het
belastingkrediet wordt bij overlijden van de kredietgever overgedragen
aan zijn rechtverkrijgenden. In dat geval zijn de bepalingen van dit artikel
van toepassing op de rechtverkrijgenden in de verhouding dat zij de
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Proxi-lening hebben verkregen. Het fiscale voordeel vervalt vanaf het
aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare tijdperk waarin de
kredietgever de Proxi-lening vervroegd opeisbaar heeft gesteld,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, § 2. Het fiscale voordeel
vervalt vanaf het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare tijdperk
waarin de ambtshalve schrapping van de Proxi-lening heeft
plaatsgevonden.

Eenmalig belastingkrediet Indien voldaan aan de voorwaarden heeft de belegger recht op een
jaarlijks belastingkrediet overeenkomstig artikel 7 van het Bijzondere
machten besluit betreffende de Proxi-lening:

§1. Aan de kredietgever wordt een eenmalig belastingkrediet onder de
volgende voorwaarden toegekend:

a) tijdens de lening of binnen maximaal zes maanden na het einde van de
looptijd van de lening doet zich een van de gevallen, vermeld in artikel 3,
§ 2, 1°, van het Bijzondere machten besluit betreffende de Proxi-lening
voor;

b) de kredietnemer kan een deel of het geheel van de Proxi-lening niet
terugbetalen;

c) de kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting, zoals
gelokaliseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overeenkomstig
artikel 5/1, § 2, van de Bijzondere Financieringswet;

d) de kredietgever heeft de Proxi-lening opeisbaar gesteld.

§2. Het bedrag van de hoofdsom dat tijdens het belastbaar tijdperk
definitief verloren is gegaan, wordt genomen als berekeningsgrondslag
van het eenmalig belastingkrediet.

§3. Het eenmalig belastingkrediet bedraagt 30 percent van de grondslag
bedoeld in § 2.

§4. Het eenmalig belastingkrediet wordt toegekend voor het aanslagjaar
dat verbonden is met het belastbare tijdperk waarin vaststaat dat een
gedeelte of het geheel van de hoofdsom van de Proxi-lening definitief
verloren is.

De Regering bepaalt de wijze waarop wordt bewezen dat wegens
faillissement, kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen
ontbinding of vereffening een gedeelte of het geheel van de hoofdsom
van de Proxi-lening definitief verloren is. Het recht op het eenmalig
belastingkrediet wordt bij overlijden van de kredietgever overgedragen
aan zijn rechtverkrijgenden. In dat geval zijn de bepalingen van dit artikel
van toepassing op de rechtverkrijgenden in de verhouding dat zij de
Proxi-lening hebben verkregen. Het eenmalig belastingkrediet wordt niet
toegekend voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbare
tijdperk waarin de ambtshalve schrapping heeft plaatsgevonden.

3. Totaalprijs van de
aangeboden
beleggingsinstrumenten

De Emittent wenst leningen aan te gaan voor een maximaal bedrag van
160.000 EUR.

4. Tijdschema van de
aanbieding

● Inschrijvingsperiode: van 19 oktober 2021 tot en met 18 december
2021.
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● Opschortende voorwaarde: een minimum bedrag van EUR 65.000
wordt bekomen

● Uitgiftedatum: 31 december 2021

5. Kosten ten laste van de
belegger

Er zijn geen kosten ten laste van de belegger.

B. Redenen voor de aanbieding

1. Beschrijving van het
vooropgestelde gebruik
van de ingezamelde
bedragen

De middelen die de Emittent wenst op te halen zullen worden aangewend
voor verdere ontwikkeling van de Vitadomi app, go-to-market strategie,
productlancering en verdere marketingcampagnes.

Bovendien zorgt het opgehaalde geld nog voor de verdere ontwikkeling
van AI functies in het Vitadomi systeem.

2. Details van de
financiering van de
belegging of van het
project dat de aanbieding
tot doel heeft te
verwezenlijken;
vermelding of het bedrag
van de aanbieding al dan
niet toereikend is voor de
verwezenlijking van de
vooropgestelde belegging
of het vooropgestelde
project

De middelen die de Emittent wenst op te halen zullen worden aangewend
voor verdere ontwikkeling van de Vitadomi app, go-to-market strategie,
productlancering en verdere marketingcampagnes.

Bovendien zorgt het opgehaalde geld nog voor de verdere ontwikkeling
van AI functies in het Vitadomi systeem.

De geplande en reeds uitgevoerde investeringen zijn als volgt te verdelen

● 150.000 EUR > Sociale Studie technologie aanvaarding
Deze kost werd gedragen met de toegekende subsidie

● 200.000 EUR > Studie “privacy by design”
Deze kost werd gedragen met de toegekende subsidie

● 450.000 EUR > Ontwikkeling Vitadomi app & server
Deze kost zal worden gedekt met de toegekende subsidie, eigen
middelen van Electronic Design International en een deel van
de aanbieding

● 65.000 EUR > Commercialisering Vitadomi
Deze kost zal worden gedragen met de verkregen gelden via
deze aanbieding.

● 65.000 EUR > Ontwikkeling AI valdetectie
Deze kost zal worden gedragen met de verkregen gelden via
deze aanbieding.

Het bedrag van de aanbieding zal niet toereikend zijn voor de
financiering van het vooropgestelde project.

3. In voorkomend geval,
andere
financieringsbronnen
voor de verwezenlijking
van de vooropgestelde
belegging of het
vooropgestelde project

Het project vereist een totale investering van 930.000 EUR. Deze
investering zal door de volgende bijkomende financieringsbronnen
worden gefinancierd:

Totale
financieringsbehoefte

930.000 EUR

Bedrag aanbieding
(minimum – maximum)

65.000 EUR - 160.000 EUR

Eigen inbreng 180.000 EUR

Subsidie toegekend door
Innoviris in samenwerking
met de Université
catholique de Louvain

590.000 EUR
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Deel IV – Informatie over de aangeboden beleggingsinstrumenten

A. Kenmerken van de aangeboden beleggingsinstrumenten

1. Aard en categorie van de
beleggingsinstrumenten

Het beleggingsinstrument is een investering door een gestandaardiseerde
leningsovereenkomst. Het beleggingsinstrument dat wordt aangeboden is
een investering door middel van een “Proxi-lening”. Dit is een lening die
voldoet aan de voorwaarden en de voorschriften van het Bijzondere
machten besluit betreffende de Proxi-lening.

2. Munt, benaming en, in
voorkomend geval, de
nominale waarde

Euro, gestandaardiseerde leningsovereenkomst, waarvan de nominale
waarde gelijk is aan het bedrag waarvoor de Kredietgever heeft
ingeschreven. Het beleggingsinstrument wordt aangeduid als een
“Proxi-lening”.

3. Vervaldatum, en, in
voorkomend geval,
terugbetalingsmodaliteite
n

● Hoofdsom: de hoofdsom van de Proxi-lening is het bedrag waarvoor
de belegger inschrijft en aanvaardt de lening in hoofdsom toe te
kennen.

● Duurtijd: De Proxi-lening heeft een looptijd van 5 jaar.
Deze looptijd kan niet worden verlengd of verkort.

● Vervaldatum: 5 jaar na ondertekening van de Proxi-lening.

● Terugbetalingsmodaliteiten: de Emittent verbindt zich ertoe om de
hoofdsom in één keer terug te betalen bij het verstrijken van de
looptijd van 5 jaar (behoudens de gevallen van vervroegde
terugbetaling of vervroegde opeisbaarheid, zoals hierna
omschreven). De interesten zijn jaarlijks betaalbaar overeenkomstig
de aflossingstabel zoals zal aangehecht worden aan de leningsakte.

● Vervroegde terugbetaling: de lening kan vervroegd worden
terugbetaald door de Emittent door een eenmalige storting van het
openstaande saldo in hoofdsom en interest. In geval van een
vervroegde terugbetaling door de Emittent zijn er geen bijkomende
kosten of vergoedingen verschuldigd door de Emittent aan de
belegger. Er is dus geen verbrekingsvergoeding,
wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding
verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de
Proxi-lening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen instantie
(momenteel het Brusselse Waarborgfonds) binnen de drie maanden
daarvan op de hoogte te brengen. De toepasselijke regels inzake
vervroegde terugbetaling moeten worden nageleefd.

● Vervroegde opeisbaarheid: de belegger kan op eerste verzoek de
Proxi-lening vervroegd opeisbaar stellen bij de Emittent in de
volgende gevallen: (1) in geval van faillissement, kennelijk
onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening
van de Emittent; (2) als de Emittent een zelfstandige is, in geval hij
zijn activiteit vrijwillig stopzet of overdraagt;(3) als de Emittent een
rechtspersoon is, ingeval die rechtspersoon onder voorlopig
bewindvoerder geplaatst wordt, of (4) in geval van een achterstand
van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de
hoofdsom of de interesten van de Proxi-lening; (5) in geval van
schrapping van ambtswege, wegens het niet naleven door de
Emittent van de voorwaarden van dit decreet en de ter uitvoering
ervan genomen besluiten. Als de Emittent een zelfstandige is, kan de

10



belegger, in geval van overlijden van de Emittent, de Proxi-lening op
eerste verzoek vervroegd opeisbaar stellen bij de wettelijke
erfgenamen van de kredietnemer.

4. Rang van de
beleggingsinstrumenten in
de kapitaalstructuur van
de uitgevende instelling
bij insolventie

De verbintenissen van de Emittent ingevolge de
Proxi-kredietovereenkomst zijn achtergesteld zowel ten aanzien van al de
bestaande als van alle toekomstige schulden van de Emittent, zoals hierna
verder in meer detail bepaald.

De belegger zal worden geacht hiermee onvoorwaardelijk akkoord te
gaan door zijn verzoek om de leningsakte als Proxi-lening te laten
registreren in het Proxi-lening register. De achterstelling geldt enkel voor
de hoofdsom en geldt niet voor de interesten.

Ingevolge de achterstelling zal de belegger in de hypothese van
samenloop voor het einde van de duurtijd van de Proxi-lening, pari passu
behandeld worden met de andere achtergestelde schuldeisers, als die er
zijn, en, met name zonder daartoe beperkt te zijn, met alle andere
schuldeisers die met dezelfde Emittent een Proxi-lening hebben
afgesloten, ongeacht of dergelijke Proxi-leningen vóór of na het sluiten
van de Proxi-lening tussen de kredietgever en de kredietnemer zijn
ontstaan.

5. Eventuele beperkingen op
de vrije overdracht van de
beleggingsinstrumenten

Behalve in de gevallen vermeld in het Bijzondere machten besluit
betreffende de Proxi-lening en de uitvoeringsbesluiten ervan (met
inbegrip van alle latere wijziging ervan) kunnen de rechten en
verplichtingen ingevolge de Proxi-lening-kredietovereenkomst niet
geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen.

6. In voorkomend geval, de
jaarlijkse rentevoet en, in
voorkomend geval, wijze
waarop de toepasselijke
rentevoet wordt bepaald
indien de rentevoet niet
vast is

De rentevoet is vast.

De vaste rentevoet bedraagt 1,75% op jaarbasis.

De vervaldatum van de interest is jaarlijks.

De rentevoet is bruto. De Emittent moet van die bedragen nog roerende
voorheffing inhouden en overmaken aan de fiscale dienst van de roerende
voorheffing overeenkomstig de geldende fiscale regels.

7. In voorkomend geval,
dividendbeleid

Niet van toepassing.

8. Datums waarop de rente
of het dividend wordt
uitgekeerd

De interestbetaling data worden vastgelegd in de aflossingstabel die zal
worden aangehecht aan de leningsakte (die zal worden afgesloten tussen
de belegger en de Emittent).

9. In voorkomend geval,
verhandeling van de
beleggingsinstrumenten
op een MTF en ISIN Code

Niet van toepassing.

B. Uitsluitend in het geval waarin door een derde een garantie wordt toegekend in verband met de
beleggingsinstrumenten: beschrijving van de garant en van de garantie

1. Informatie vermeld in
deel II, punten A en B
over de garant

Niet van toepassing. Er is geen derde partij die een garantie toekent in
verband met de beleggingsinstrumenten.
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2. Korte samenvatting van
de draagwijdte en de aard
van de garantie

Niet van toepassing.

C. In voorkomend geval, bijkomende informatie voorgelegd door de markt waar de
beleggingsinstrumenten toegelaten zijn.

In voorkomend geval,
bijkomende informatie
voorgelegd door de markt
waar de
beleggingsinstrumenten
toegelaten zijn.

Niet van toepassing.

Deel V – Alle belangrijke informatie die mondeling of schriftelijk aan één of meer beleggers wordt
gericht

1. Beschrijving Publieke campagne informatie beschikbaar via
https://www.winwinner.be/vitadomi
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Bijlage

Voor zover de uitgevende instelling op dat moment al actief was, haar jaarrekening van de laatste twee
boekjaren, alsook, in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 13, §§1 of 2, 1°, van de wet van 11 juli 2018,
het verslag van commissarissen .3

Bijkomende verklaringen

Dit document is opgesteld door de Emittent als een informatienota voor doeleinden van de Wet van 11 juli 2018
op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt (de Prospectuswet).

Deze informatienota is gepubliceerd overeenkomstig de Prospectuswet en aldus beschikbaar op
https://www.electronic-design.be/nl_BE op 19 oktober 2021(i.e. de aanvangsdatum van de aanbieding).
Overeenkomstig artikel 17 van de Prospectuswet hebben de beleggers moet de mogelijkheid om kosteloos een
kopie van deze informatienota in gedrukte vorm dan wel op een duurzame drager te verkrijgen. Hiervoor
kunnen zij een verzoek richten naar info@winwinner.be.

De Emittent neemt aansprakelijkheid op zich voor de inhoud van deze informatienota. Er zijn geen andere
partijen die aansprakelijkheid op zich hebben genomen voor deze informatienota. De Emittent neemt uitsluitend
aansprakelijkheid op zich voor deze informatienota en de informatie vermeld onder Deel V.1 van deze
informatienota. De Emittent neemt geen aansprakelijkheid op zich voor eventuele andere informatie die zou
verspreid zijn of worden aangaande Emittent en de aanbieding van de beleggingsinstrumenten, behoudens een
specifiek uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding.

De informatie opgenomen in de informatienota is informatie die correct is op basis van de informatie waarover
de Emittent beschikt op datum van de informatienota. Elke met de informatie in de informatienota verband
houdende belangrijke nieuwe ontwikkeling, materiële vergissing of onjuistheid die van invloed kan zijn op de
beoordeling van de beleggingsinstrumenten, en zich voordoet of wordt geconstateerd tussen het tijdstip van de
beschikbaarstelling van de informatienota conform artikel 17 van Prospectuswet (i.e. de publicatie op de website
van Electronic Design International BV) en de definitieve afsluiting van de aanbieding aan het publiek, wordt in
een aanvulling op de informatienota vermeld. De aanvulling wordt ter beschikking gesteld van het publiek
conform de bepalingen van artikel 17 van de Prospectuswet (i.e. door een publicatie op de website van
Electronic Design International BV) In geval van een aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek
hebben de beleggers die hebben aanvaard om al vóór de publicatie van de aanvulling op de
beleggingsinstrumenten in te schrijven, het recht om hun aanvaarding gedurende twee werkdagen na de
publicatie van die aanvulling in te trekken, op voorwaarde dat de in het eerste lid bedoelde nieuwe ontwikkeling,
vergissing of onjuistheid zich heeft voorgedaan vóór de definitieve afsluiting van de aanbieding aan het publiek
en vóór de levering van de beleggingsinstrumenten (door het afsluiten van de leningsovereenkomst), naargelang
wat het eerst plaatsvindt. Deze termijn kan worden verlengd door de Emittent. De uiterste datum voor het recht
tot intrekking wordt vermeld in de aanvulling. De Emittent zal na het einde van de aanbieding geen
aanvullingen publiceren bij de informatienota, tenzij hiertoe een uitdrukkelijke wettelijke verplichting bestaat.
Het is dus mogelijk dat zich relevante ontwikkelingen voordoen voor de belegger na de aanbiedingsperiode,

3 Art. 13 Prospectuswet
§ 1 Wanneer de uitgevende instelling een commissaris diende aan te stellen tijdens de boekjaren waarvan de jaarrekeningen

in de informatienota moeten worden opgenomen, wordt bij die jaarrekeningen telkens het verslag van de commissaris
gevoegd.

§ 2 Wanneer de uitgevende instelling tijdens de betrokken boek-ja(a)r(en) geen commissaris diende aan te stellen,
1° deze jaarrekeningen moeten aan een onafhankelijke toetsing door een bedrijfsrevisor worden onderworpen of een

vermelding door een bedrijfsrevisor bevatten dat zij, voor de doeleinden van de informatienota een getrouw beeld geven
conform de in België geldende auditnormen; of

2 de informatienota moet de volgende vermelding bevatten: “Deze jaarrekeningen zijn niet geauditeerd door een
commissaris en evenmin aan een onafhankelijke externe toetsing onderworpen.”.
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waarvan deze niet spontaan door de Emittent zal worden ingelicht. Aan toekomstgerichte verklaringen kunnen
geen rechten worden ontleend. De toekomstgerichte verklaringen gaan immers gepaard met gekende en
ongekende risico’s die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de resultaten van de Emittent. Er wordt dan
ook aangeraden om niet louter voort te bouwen op deze gemaakte verklaringen.

Deze informatienota is uitsluitend opgemaakt met het oog op een aanbieding van hierin beschreven
beleggingsinstrumenten in België. De Emittent verricht geen aanbod van de beleggingsinstrumenten in enige
andere jurisdictie dan België.

Deze informatienota vormt geen beleggings- of fiscaal advies. Desgevallend moeten de kandidaat-beleggers zelf
advies inwinnen bij hun eigen adviseurs over de geschiktheid van de voorgestelde belegging, rekening houdend
met hun eigen beleggingsprofiel.

Toelichting 1

Art. 20

§ 1

De functie van lid van het wettelijk bestuursorgaan, persoon belast met de effectieve leiding of
verantwoordelijke voor een onafhankelijke controlefunctie mag niet worden uitgeoefend door personen die
werden veroordeeld:

1° tot een straf voor een misdrijf als bedoeld in het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het
rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of
werkzaamheden uit te oefenen;

2° tot een straf wegens overtreding van:

a) artikel 348 van deze wet;

b) de artikelen 42 tot 45 van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het
uitgifteregime voor titels en effecten of artikel 104 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het
toezicht op de kredietinstellingen;

c) de artikelen 31 tot 35 van de bepalingen betreffende de controle op de private spaarkassen, gecoördineerd op
23 juni 1967;

d) de artikelen 13 tot 16 van de wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden;

e) de artikelen 100 tot 112ter van Titel V van Boek I van het Wetboek van Koophandel of de artikelen 75, 76,
78, 150, 175, 176, 213 en 214 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële
markten;

f) artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 41 van 15 december 1934 tot bescherming van het gespaard vermogen
door reglementering van de verkoop op afbetaling van premie-effecten;

g) de artikelen 18 tot 23 van het koninklijk besluit nr. 43 van 15 december 1934 betreffende de controle op de
kapitalisatieondernemingen;

h) de artikelen 200 tot 209 van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935;

i) de artikelen 67 tot 72 van het koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de
hypothecaire leningen en tot inrichting van de controle op de ondernemingen van hypothecaire leningen, artikel
34 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet of de artikelen XV.87, 3°, XV.90, 18° en 19°,
XV.91, XV.126 en XV.126/1 van Boek XV van het Wetboek van Economisch Recht;

j) de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit nr. 71 van 30 november 1939 betreffende het leuren met
roerende waarden en demarchage met roerende waarden en goederen of eetwaren;
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k) artikel 31 van het koninklijk besluit nr. 72 van 30 november 1939 tot regeling van de beurzen voor de
termijnhandel in goederen en waren, van het beroep van de makelaars en tussenpersonen die zich met deze
termijnhandel inlaten en van het regime van de exceptie van spel;

l) artikel 29 van de wet van 9 juli 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en van zijn financiering, artikel
101 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of de artikelen XV.87, 2°, XV.90, 1° tot 16°, XV.91,
XV.126 en XV.126/1 van Boek XV van het Wetboek van Economisch Recht;

m) artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot regeling van het statuut van de
portefeuillemaatschappijen;

n) 1[de artikelen 83 en 87 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;]1

o) de artikelen 11, 15, § 4 en 18 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare
overnameaanbiedingen;

p) artikel 139 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;

q) artikel 15 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de
distributie van verzekeringen;

r) de artikelen 148 en 149 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen;

r/1) 2[artikel 107 van de wet van 25 oktober 2016;]2

s) de artikelen 345 tot 349, 387 tot 389, 433, 434, 647 tot 653, 773, 788, 872, 873, 946 en 948 van het Wetboek
van Vennootschappen;

t) de artikelen 38 tot 43 van de wet van 2 augustus 2002;

u) artikel 25 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten;

v) de artikelen 286 tot 292 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer
van beleggingsportefeuilles, voor wat betreft de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen;

w) artikel 14 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van effecten aan toonder;

x) de artikelen 151 tot 153 van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening;

y) artikel 69 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating
van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;

z) artikel 21 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de
distributie van financiële instrumenten;

z/1) artikel 38 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen;

z/2) artikel 26 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten
waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse
bepalingen;

z/3) artikel 75 van de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf;

z/4) de artikelen 368 tot 375 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor
collectieve belegging en hun beheerders;

z/5 1[artikel 605 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- en
herverzekeringsondernemingen;]1
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3°

3[...]

4° door een buitenlandse 3[...] rechtbank 3[...]voor soortgelijke misdrijven 3[...] als die bedoeld in 3[1° en 2°]3.

De Koning kan de bepalingen van deze paragraaf aanpassen om ze in overeenstemming te brengen met de
wetten die de erin opgesomde teksten wijzigen.

§ 2 De in paragraaf 1 bedoelde verbodsbepalingen gelden voor een termijn

a) van twintig jaar ingeval de gevangenisstraf meer dan twaalf maanden bedraagt;

b) van tien jaar voor de overige gevangenisstraffen of geldboetes, alsook in geval van een veroordeling met
uitstel.
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N° BE 0832.216.745 M 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS
ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION

CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION
OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
 sein de l'entreprise

CRUYSBERGS RUDY

Witte paterstraat 4
1040 Etterbeek
BELGIQUE

Gérant
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N° BE 0832.216.745 M 2.2

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas
 autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le
 commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre
 auprès de son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de l'entreprise*,

B. L’établissement des comptes annuels*,

C. La vérification des comptes annuels et/ou

D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
 peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste
 agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa
 mission.
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N° BE 0832.216.745 M 3.1

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT 20

ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 673.913 637.942
Immobilisations incorporelles 6.1.1 21 148.573 112.602
Immobilisations corporelles 6.1.2 22/27

Terrains et constructions 22

Installations, machines et outillage 23

Mobilier et matériel roulant 24

Location-financement et droits similaires 25

Autres immobilisations corporelles 26

Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 6.1.3 28 525.340 525.340
ACTIFS CIRCULANTS 29/58 256.762 493.616
Créances à plus d'un an 29

Créances commerciales 290

Autres créances 291

Stocks et commandes en cours d'exécution 3

Stocks 30/36

Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 248.467 488.642
Créances commerciales 40 240.590 478.821
Autres créances 41 7.877 9.821

Placements de trésorerie 50/53

Valeurs disponibles 54/58 4.995 4.974
Comptes de régularisation 490/1 3.300

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 930.675 1.131.558
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N° BE 0832.216.745 M 3.2

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES 10/15 421.021 403.540
Capital 10 6.200 6.200

Capital souscrit 100 18.600 18.600
Capital non appelé 101 12.400 12.400

Primes d'émission 11

Plus-values de réévaluation 12

Réserves 13 58.110 58.110
Réserve légale 130 1.860 1.860
Réserves indisponibles 131

Pour actions propres 1310

Autres 1311

Réserves immunisées 132 56.250 56.250
Réserves disponibles 133

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 312.146 294.665
Subsides en capital 15 44.564 44.564
Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16

Provisions pour risques et charges 160/5

Pensions et obligations similaires 160

Charges fiscales 161

Grosses réparations et gros entretien 162

Obligations environnementales 163

Autres risques et charges 164/5

Impôts différés 168

DETTES 17/49 509.654 728.018
Dettes à plus d'un an 17 194.239 179.323

Dettes financières 170/4 99.000 99.000
Etablissements de crédit, dettes de location-
financement et dettes assimilées 172/3 99.000 99.000
Autres emprunts 174/0

Dettes commerciales 175

Acomptes reçus sur commandes 176

Autres dettes 178/9 95.239 80.323
Dettes à un an au plus 42/48 189.172 115.865

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42

Dettes financières 43

Etablissements de crédit 430/8

Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44 112.257 32.907
Fournisseurs 440/4 112.257 32.907
Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46

Dettes fiscales, salariales et sociales 45 76.656 75.039
Impôts 450/3 54.235 72.649
Rémunérations et charges sociales 454/9 22.420 2.390

Autres dettes 47/48 259 7.919
Comptes de régularisation 492/3 126.244 432.830

TOTAL DU PASSIF 10/49 930.675 1.131.558
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N° BE 0832.216.745 M 4

COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation (+)/(-) 9900 157.701 237.394

Dont: produits d'exploitation non récurrents 76A

Chiffre d'affaires 70

Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers 60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 62 64.020 13.141
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles 630 67.567 51.860
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) (+)/(-) 631/4

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) (+)/(-) 635/8

Autres charges d'exploitation 640/8 1.440
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 649

Charges d'exploitation non récurrentes 66A

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 26.113 170.953
Produits financiers 75/76B 352

Produits financiers récurrents 75 352
Dont: subsides en capital et en intérêts 753

Produits financiers non récurrents 76B

Charges financières 65/66B 8.632 9.701
Charges financières récurrentes 65 8.632 9.701
Charges financières non récurrentes 66B

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 17.481 161.604
Prélèvements sur les impôts différés 780

Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77 56.165
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 17.481 105.439
Prélèvements sur les réserves immunisées 789

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 17.481 105.439
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N° BE 0832.216.745 M 5

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 312.146 294.665
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 17.481 105.439
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P 294.665 189.227

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2

Affectations aux capitaux propres 691/2

au capital et aux primes d'émission 691

à la réserve légale 6920

aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) 14 312.146 294.665
Intervention d'associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/7

Rémunération du capital 694

Administrateurs ou gérants 695

Employés 696

Autres allocataires 697
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N° BE 0832.216.745 M 6.1.1

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8059P XXXXXXXXXX 259.298
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8029 103.538
Cessions et désaffectations 8039

Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8049

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8059 362.836
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8129P XXXXXXXXXX 146.696
Mutations de l'exercice

Actés 8079 67.567
Repris 8089

Acquis de tiers 8099

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8109

Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8119

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8129 214.263

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 21 148.573
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N° BE 0832.216.745 M 6.1.3

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395P XXXXXXXXXX 525.340
Mutations de l'exercice

Acquisitions 8365

Cessions et retraits 8375

Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8385

Autres mutations (+)/(-) 8386

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395 525.340
Plus-values au terme de l'exercice 8455P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8415

Acquises de tiers 8425

Annulées 8435

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8445

Plus-values au terme de l'exercice 8455

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8475

Reprises 8485

Acquises de tiers 8495

Annulées à la suite de cessions et retraits 8505

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8515

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525

Montants non appelés au terme de l'exercice 8555P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice (+)/(-) 8545

Montants non appelés au terme de l'exercice 8555

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 28 525.340
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N° BE 0832.216.745 M 6.5

RÈGLES D'ÉVALUATION

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2011 tot uitvoering van het
Wetboek van Vennootschappen.
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N° BE 0832.216.745 M 7.1

AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans la rubrique 28 de
 l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 28 et 50/53
 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels disponibles

directement par les
 filiales Capitaux propres Résultat netDÉNOMINATION, adresse

 complète du SIÈGE et pour les
 entreprises de droit belge, mention

 du NUMÉRO D'ENTREPRISE Nature
Nombre % %

Comptes
 annuels

 arrêtés au

Code
 devise (+) ou (-)

(en unités)

ELECTRONIC DESIGN

BE 0832.216.745

Société privée à responsabilité
 limitée

KEIZERSTRAAT 34

1740 Ternat

BELGIQUE

31-12-2012 EUR 260.863 -29.246

CAPITAL 100
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N° BE 0832.216.745 M 11

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: 

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
 général du personnel

Au cours de l'exercice et de
 l'exercice précédent

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total (T)
 ou total en
 équivalents

 temps
 plein (ETP)

3P. Total (T) ou total
 en équivalents

 temps
 plein (ETP)

(exercice) (exercice) (exercice) (exercice précédent)

Nombre moyen de travailleurs 100 ETP 0,7 ETP

Nombre d'heures effectivement
 prestées 101 T 304 T

Frais de personnel 102 T 13.141 T

A la date de clôture de l'exercice
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

 équivalents
 temps plein

Nombre de travailleurs 105

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 110

Contrat à durée déterminée 111

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112

Contrat de remplacement 113

Par sexe et niveau d'études
Hommes 120

de niveau primaire 1200

de niveau secondaire 1201

de niveau supérieur non universitaire 1202

de niveau universitaire 1203

Femmes 121

de niveau primaire 1210

de niveau secondaire 1211

de niveau supérieur non universitaire 1212

de niveau universitaire 1213

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction 130

Employés 134

Ouvriers 132

Autres 133
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N° BE 0832.216.745 M 11

Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
 équivalents
 temps plein

Entrées
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit
 une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre
 général du personnel au cours de l'exercice 205

Sorties
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
 été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
 général du personnel au cours de l'exercice 305

Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

Codes Hommes Codes Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
 formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5801 5811

Nombre d'heures de formation suivies 5802 5812

Coût net pour l'entreprise 5803 5813

dont coût brut directement lié aux formations 58031 58131

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 58032 58132

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 58033 58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
 moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5821 5831

Nombre d'heures de formation suivies 5822 5832

Coût net pour l'entreprise 5823 5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
 l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5841 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 5852

Coût net pour l'entreprise 5843 5853
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COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination: ELECTRONIC DESIGN INTERNATIONAL

Forme juridique: Société privée à responsabilité limitée

Adresse: Rue des Peres Blancs N°: 4 Boîte: 

Code postal: 1040 Commune: Etterbeek

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de: Bruxelles, néerlandophone

Adresse Internet: 

Numéro d'entreprise BE 0832.216.745

Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des
actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

27-12-2010

COMPTES ANNUELS EN EUROS approuvés par l’assemblée
générale du

16-06-2020

et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-04-2019 au 31-03-2020

Exercice précédent du 01-04-2018 au 31-03-2019

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: 

M 6.1.2, M 6.2, M 6.3, M 6.4, M 6.6, M 7.2, M 8, M 9, M 10, M 12, M 13, M 14, M 15, M 16, M 17, M 18

1/14

70 

NAT.

26/11/2020

Date du dépôt

BE 0832.216.745

N°

14

P.

EUR

D. 20723.00159 M 1



Ce compte annuel ne concerne pas une société soumise aux dispositions du nouveau Code des sociétés et
associations du 23 mars 2019.
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N° BE 0832.216.745 M 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS
ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION

CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION
OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au
sein de l'entreprise

CRUYSBERGS RUDY

Houtemsesteenweg 40
1800 Vilvoorde
BELGIQUE

Gérant

3/14



N° BE 0832.216.745 M 2.2

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas
autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le
commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre
auprès de son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de l'entreprise*,

B. L’établissement des comptes annuels*,

C. La vérification des comptes annuels et/ou

D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste
agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa
mission.
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N° BE 0832.216.745 M 3.1

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT 20

ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 685.891 673.913
Immobilisations incorporelles 6.1.1 21 160.551 148.573
Immobilisations corporelles 6.1.2 22/27

Terrains et constructions 22

Installations, machines et outillage 23

Mobilier et matériel roulant 24

Location-financement et droits similaires 25

Autres immobilisations corporelles 26

Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 6.1.3 28 525.340 525.340
ACTIFS CIRCULANTS 29/58 335.206 256.762
Créances à plus d'un an 29

Créances commerciales 290

Autres créances 291

Stocks et commandes en cours d'exécution 3

Stocks 30/36

Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 335.104 248.467
Créances commerciales 40 229.766 240.590
Autres créances 41 105.338 7.877

Placements de trésorerie 50/53

Valeurs disponibles 54/58 103 4.995
Comptes de régularisation 490/1 3.300

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 1.021.097 930.675
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N° BE 0832.216.745 M 3.2

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES 10/15 365.806 421.021
Capital 10 6.200 6.200

Capital souscrit 100 18.600 18.600
Capital non appelé 101 12.400 12.400

Primes d'émission 11

Plus-values de réévaluation 12

Réserves 13 58.110 58.110
Réserve légale 130 1.860 1.860
Réserves indisponibles 131

Pour actions propres 1310

Autres 1311

Réserves immunisées 132 56.250 56.250
Réserves disponibles 133

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 301.496 312.146
Subsides en capital 15 44.564
Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16

Provisions pour risques et charges 160/5

Pensions et obligations similaires 160

Charges fiscales 161

Grosses réparations et gros entretien 162

Obligations environnementales 163

Autres risques et charges 164/5

Impôts différés 168

DETTES 17/49 655.291 509.654
Dettes à plus d'un an 17 157.977 194.239

Dettes financières 170/4 99.000 99.000
Etablissements de crédit, dettes de location-
financement et dettes assimilées 172/3 99.000 99.000
Autres emprunts 174/0

Dettes commerciales 175

Acomptes reçus sur commandes 176

Autres dettes 178/9 58.977 95.239
Dettes à un an au plus 42/48 497.314 189.172

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42

Dettes financières 43

Etablissements de crédit 430/8

Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44 21.457 112.257
Fournisseurs 440/4 21.457 112.257
Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46

Dettes fiscales, salariales et sociales 45 97.892 76.656
Impôts 450/3 31.134 54.235
Rémunérations et charges sociales 454/9 66.758 22.420

Autres dettes 47/48 377.966 259
Comptes de régularisation 492/3 126.244

TOTAL DU PASSIF 10/49 1.021.097 930.675
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N° BE 0832.216.745 M 4

COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation (+)/(-) 9900 243.008 157.701

Dont: produits d'exploitation non récurrents 76A

Chiffre d'affaires 70

Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers 60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 62 150.759 64.020
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles 630 80.269 67.567
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) (+)/(-) 631/4

Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) (+)/(-) 635/8

Autres charges d'exploitation 640/8 2.827
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 649

Charges d'exploitation non récurrentes 66A

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 9.154 26.113
Produits financiers 75/76B 5

Produits financiers récurrents 75 5
Dont: subsides en capital et en intérêts 753

Produits financiers non récurrents 76B

Charges financières 65/66B 19.368 8.632
Charges financières récurrentes 65 19.368 8.632
Charges financières non récurrentes 66B

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 -10.210 17.481
Prélèvements sur les impôts différés 780

Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 67/77 441
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 -10.651 17.481
Prélèvements sur les réserves immunisées 789

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -10.651 17.481
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N° BE 0832.216.745 M 5

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 301.496 312.146
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -10.651 17.481
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P 312.146 294.665

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2

Affectations aux capitaux propres 691/2

au capital et aux primes d'émission 691

à la réserve légale 6920

aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) 14 301.496 312.146
Intervention d'associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/7

Rémunération du capital 694

Administrateurs ou gérants 695

Employés 696

Autres allocataires 697
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N° BE 0832.216.745 M 6.1.1

ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8059P XXXXXXXXXX 362.836
Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée 8029 92.247
Cessions et désaffectations 8039

Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8049

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8059 455.083
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8129P XXXXXXXXXX 214.263
Mutations de l'exercice

Actés 8079 80.269
Repris 8089

Acquis de tiers 8099

Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8109

Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8119

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8129 294.532

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 21 160.551
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N° BE 0832.216.745 M 6.1.3

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395P XXXXXXXXXX 525.340
Mutations de l'exercice

Acquisitions 8365

Cessions et retraits 8375

Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8385

Autres mutations (+)/(-) 8386

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395 525.340
Plus-values au terme de l'exercice 8455P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8415

Acquises de tiers 8425

Annulées 8435

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8445

Plus-values au terme de l'exercice 8455

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice

Actées 8475

Reprises 8485

Acquises de tiers 8495

Annulées à la suite de cessions et retraits 8505

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8515

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525

Montants non appelés au terme de l'exercice 8555P XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice (+)/(-) 8545

Montants non appelés au terme de l'exercice 8555

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 28 525.340
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N° BE 0832.216.745 M 6.5

RÈGLES D'ÉVALUATION

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2011 tot uitvoering van het
Wetboek van Vennootschappen.
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N° BE 0832.216.745 M 7.1

AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans la rubrique 28 de
l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 28 et 50/53
de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels disponibles

directement par les
filiales Capitaux propres Résultat netDÉNOMINATION, adresse

complète du SIÈGE et pour les
entreprises de droit belge, mention

du NUMÉRO D'ENTREPRISE Nature
Nombre % %

Comptes
annuels

arrêtés au

Code
devise (+) ou (-)

(en unités)

ELECTRONIC DESIGN

BE 0832.216.745

Société privée à responsabilité
limitée

KEIZERSTRAAT 34

1740 Ternat

BELGIQUE

31-12-2012 EUR 260.863 -29.246

CAPITAL 100
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N° BE 0832.216.745 M 11

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: 

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
général du personnel

Au cours de l'exercice et de
l'exercice précédent

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total (T)
ou total en
équivalents

temps
plein (ETP)

3P. Total (T) ou total
en équivalents

temps
plein (ETP)

(exercice) (exercice) (exercice) (exercice précédent)

Nombre moyen de travailleurs 100 1,8 1,3 2,3 ETP ETP

Nombre d'heures effectivement
prestées 101 3.024 100 3.124 T T

Frais de personnel 102 128.014 4.910 132.924 T T

A la date de clôture de l'exercice
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs 105 1 1 1,4

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée 110 1 1 1,4

Contrat à durée déterminée 111

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112

Contrat de remplacement 113

Par sexe et niveau d'études
Hommes 120 1 1 1,4

de niveau primaire 1200

de niveau secondaire 1201

de niveau supérieur non universitaire 1202 1 1 1,4

de niveau universitaire 1203

Femmes 121

de niveau primaire 1210

de niveau secondaire 1211

de niveau supérieur non universitaire 1212

de niveau universitaire 1213

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction 130

Employés 134 1 1 1,4

Ouvriers 132

Autres 133
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N° BE 0832.216.745 M 11

Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en
équivalents
temps plein

Entrées
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit
une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre
général du personnel au cours de l'exercice 205

Sorties
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
général du personnel au cours de l'exercice 305 1 1 1,2

Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

Codes Hommes Codes Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5801 5811

Nombre d'heures de formation suivies 5802 5812

Coût net pour l'entreprise 5803 5813

dont coût brut directement lié aux formations 58031 58131

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 58032 58132

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 58033 58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5821 5831

Nombre d'heures de formation suivies 5822 5832

Coût net pour l'entreprise 5823 5833

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5841 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 5852

Coût net pour l'entreprise 5843 5853
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