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Disclaimer

• Deze Beschrijvende Nota wordt uitgegeven door PwC Enterprise Advisory bv in samenwerking met 

het Management van BeeBonds SRL (het "Management") onder de voorwaarden zoals hieronder 

uiteengezet en uitsluitend voor gebruik door de personen tot wie het is gericht en hun adviseurs in 

verband met de obligatie-uitgifte ("Transactie") voor Elitis Property Management (de 

"Vennootschap").

• Deze Beschrijvende Nota is uitsluitend bedoeld om de ontvanger te helpen bij het nemen van een 

beslissing of hij het bedrijf verder wenst te onderzoeken. Het vormt geen professioneel advies en is 

niet bedoeld om de basis te vormen van een beslissing om in de Vennootschap te beleggen of 

aandelen van de Vennootschap te kopen.

• PwC, het management, hun respectieve adviseurs of een van hun respectieve bestuurders of 

werknemers of enige andere persoon geven geen enkele expliciete of impliciete verklaring of 

garantie met betrekking tot (i) de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze 

Beschrijvende Nota (ii) de nauwkeurigheid of volledigheid van de prognoses die zijn opgenomen in 

deze Beschrijvende Nota of enig ander document of informatie die op enig moment is verstrekt in 

verband met de voorgestelde Transactie van de Vennootschap, of enige andere informatie die is 

opgenomen in deze Beschrijvende Nota of enig dergelijk document dat ongewijzigd blijft na de 

publicatie ervan. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden PricewaterhouseCoopers en het 

Management, hun respectieve adviseurs of hun respectieve directeurs of werknemers en agenten 

geen enkele verantwoordelijkheid of zorgplicht voor de gevolgen van uw handelingen of de 

handelingen van enige andere persoon die handelt of nalaat te handelen op basis van de informatie 

in deze Beschrijvende Nota of voor enige beslissing die op basis daarvan wordt genomen. 

• Noch de ontvangst door een persoon van deze Beschrijvende Nota , noch enige informatie die hierin 

is vervat of nadien is verstrekt of meegedeeld aan een persoon in verband met de door de 

Vennootschap voorgestelde Transactie vormt, of zal worden geacht te vormen, het verstrekken van 

beleggingsadvies door PwC aan een dergelijke persoon. Elke dergelijke persoon moet zijn of haar 

eigen onafhankelijke beoordeling maken van de verdiensten van een investering in de Transactie in 

de Vennootschap en moet zijn of haar eigen professioneel advies inwinnen.



Juin 2022

Inhoudstafel

Synthese 4

Voorstelling van de groep 6

Financieel plan en financieringaanvraag 11

Bijlagen 18

3



Draft

Juin 2022

4

Synthese



Inleiding

• In maart 2022 verwierf Elitis Property Management ("EPM") de bedrijfsactiva 

van Elitis Real Estate en Wilink Real Estate. EPM is onderdeel van de Wilink

Groep.

• Als gevolg van deze twee transacties is EPM actief in de vastgoedsector met 

twee onderscheiden activiteiten, het beheer van vastgoedbeleggingen (1.100 

eenheden in beheer in 2022) en de verkoop/verhuur van huizen en 

appartementen.

• EPM wenst een fondsenwerving te doen voor 1M€ via het BeeBonds platform 

teneinde:

– de behoefte aan bedrijfskapitaal te financieren na de toename van de 

activiteiten in 2022;

– te voorzien voor de gedeeltelijke terugbetaling van de 

verkopersleningen die zijn aangegaan voor de aankoop van de 

bedrijfsactiva van Elitis Real Estate en Wilink Real Estate;

– de aankoop mogelijk maken van twee portefeuilles van vastgoed in 

beheer in 2023 en 2025 (streefcijfer 650 eenheden per aankoop).

Een obligatie-uitgifte ter ondersteuning van de groei van EPM, actief in 
het vastgoedbeheer en als makelaar

Bedrag van de obligatie-uitgifte: €1.0M

Jaarlijkse bruto rente : 8%

Investeringshorizon: 4 jaar

%

Op basis van het bedrijfsplan van het management is EPM in staat om 1) elk 

jaar de BeeBonds rente te betalen en 2) de hoofdsom in 2026 terug te 

betalen. Mocht de kasstroom om diverse redenen lager uitvallen, dan kan de 

onderneming in 2026 nog altijd (gedeeltelijk) herfinancieren of opnieuw 

onderhandelen over het tempo van de terugbetaling van verkopersleningen.

.

en k€ 2022 2023 2024 2025 2026

EBITDA 311 564 648 969 1,052

Résultat exceptionel 0 0 0 0 0

Taxes 0 -37 -58 -118 -149

BFR -168 -27 -6 -30 -7

Cashflow des activités opérationelles (1) 143 501 584 821 897

Investissement -2,543 -750 0 -800 0

Cashflow des activités d'investissements (2) -2,543 -750 0 -800 0

Prêts bancaires 38 0 0 0 0

Autres charges financières -8 -8 -8 -8 -8

Beebonds 1,000 0 0 0 -1,000

Intérêts Beebonds 0 -80 -80 -80 -80

Frais beebonds -60 0 0 0 0

Augmentation prêts vendeurs 1,843 0 0 0 0

Remboursement prêts vendeurs -200 -200 -200 -200 -200

Capital 700 0 0 0 0

Cashflow des activités de financements (3) 3,313 -288 -288 -288 -1,288

Cash de la période ( 1) + (2) + (3) 913 -537 296 -267 -392

Cash début de période 2 915 378 675 407

Cash fin de période 915 378 675 407 16
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Voorstelling van de groep
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Wilink biedt een uniek en uitgebreid pakket van financiële adviezen, 
oplossingen en diensten

7

Altro Finance & 

Insurance N.V.

Altro Finance & 

Insurance BE

Elitis Real 

Estate

Wilink

Financial 

Solution 

Wilink

Insurance

SA

Ingeria

Advice

Wilink

Real 

Estate

Elitis Property

Management (5)

100% 100% 43% 100% 87%

13%

De groep Wilink opereert in verschillende financiële en vastgoedsectoren :

1. De sector van de verzekeringen door het aanbieden van auto-, woonhuis-, gezins-, 

pensioen-, levens- (tak 21 en/of 23), beroeps- en alle verzekeringen die de dagelijkse 

risico's dekken waarmee wij worden geconfronteerd;

2. de sector van de hypothecaire lening, auto en renovatie van uw woning.

3. de sector spaargelden via verscheidene AXA-bankagentschappen

4. de financiële investeringssector die elke belegger in staat stelt een 

vastgoedportefeuille op te bouwen door de verschillende krediet- en beleggingshefbomen 

van zijn persoonlijke situatie te optimaliseren

5. de vastgoedsector

>350

Medewerkers

>20

Kantoren
>100.000 

Tevreden klanten

In heel België te 

vinden
In elke fase van 

je leven

Bedrijf dat de fondsen werft

1 1 21,2 3

4

4

5

5
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Elitis Property Management, de nieuwe spin-off van de groep Wilink
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Elitis Real Estate

Elitis Property

Management

Wilink Real Estate

13% 87%

Elitis Property Management, een combinatie van deskundigheid

In maart 2022 heeft EPM twee bedrijven overgenomen. De verkoopprijzen werden door 

het management bepaald op basis van hun kennis van de marktveelvouden.

1. Elitis Real Estate:

• De overname werd voltooid voor 1,78M€, gefinancierd door:

- Een verkoperskrediet van 1.28M€;

- Een kapitaalverhoging van 500K€.

• EPM is verantwoordelijk voor het huurbeheer van de vastgoedbeleggingen die door 

Elitis Real Estate verkocht worden. Bij de verkoop van vastgoedbeleggingen omvat 

het financiële plan dat aan de klanten wordt voorgelegd het door EPM voorgestelde 

budget voor beheersdiensten.

2. Wilink Real Estate

• De overname werd voltooid voor 763K€ gefinancierd door:

- Een verkoperskrediet van 563K€;

- Een kapitaalverhoging van 200K€.

• De verworven activiteiten betreffen de traditionele activiteit van vastgoedmakelaar, 

die hoofdzakelijk wordt ingezet ter ondersteuning van het huurbeheer met het oog 

op de verhuur van beleggingspanden en tevens de organisatie van de 

wederverkoop ervan voor rekening van de eigenaars met een meerwaarde aan het 

einde van de in het financieel plan aanbevolen bezitsperiode. Er zijn sterke 

synergieën met de verhuurbeheeractiviteiten van EPM.

• Dankzij deze acquisities, heeft EPM een portefeuille van meer dan 1,100 

eenheden onder beheer.

Vastgoedmakelaar
Investeringsvastgoed

beheer

Actionnariats

Activités

12
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Focus op deze twee groeiende activiteitensectoren
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Beheer van vastgoedbelegging

Elitis Property Management staat in voor het huurbeheer van vastgoedbeleggingen die

het resultaat zijn van verkopen door Elitis Real Estate.

Dit is een gebied van activiteit met verschillende kenmerken:

• Het is een sector met weinig concurrentie.

• Het is een groeimarkt in een wereld waar mensen op zoek zijn naar veilige

investeringen in onroerend goed.

• Het voordeel van deze business is dat het een terugkerende inkomstenstroom is.

Makelaarsactiviteit

Elitis Property Management is ook actief op de vastgoedmarkt:

• Het biedt een ruime keuze aan huizen en appartementen om te huren of te kopen.

• Het zijn gastvrije woningen waar alle belangstellenden zich onmiddellijk thuis 

kunnen voelen.

• De activiteit is ook zeer complementair met het verhuurbeheer, dat zijn verhuur- en 

wederverkoopmandaten voedt

1,173
Eenheden onder 

beheer

+/- 765€
Per eenheid

x

310
Verhuurde

eenheden

+/- 765€
Per eenheid

x

+/- 1.1m€
inkomsten

60
Verkochte eenheden

+/- 7.5k€
Per eenheidx

130
Verhuurde eenheden

+/- 765€
Per eenheidx

+/- 576K€
revenu

Verwachte inkomsten in 2022 Verwachte inkomsten in 2022

180
Uitbestede eenheden

+/- 153€
Per eenheidx
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Elitis Property Management, een team met een solide ervaring in de 
vastgoedsector
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• Met meer dan 20 jaar ervaring in het leiden van belangrijke financiële 

initiatieven voor gediversifieerde internationale bedrijven en KMO's.

• Stichtend vennoot van een vastgoedbeleggingsfonds

• Ervaring in fusies en overnames

• CFO van Wilink bedrijven sinds 2013

• Lid van de Raad van Bestuur en van de Uitvoerende Comités, belast met 

de financiële strategie en het beheer van de financiële en juridische 

afdelingen van alle vennootschappen

• Belangrijkste verwezenlijkingen binnen de Wilink Groep:

• Fusie van 3 groepen ondernemingen, waardoor de omzet met 250% 

toenam

• Nauwe coördinatie met de CEO om het unieke en innovatieve 

bedrijfsmodel van Wilink te ontwikkelen

Luc Tonneau

Managing Director van de holding van de groep

Wilink

CEO van de vastgoedactiviteiten

• Meer dan 17 jaar ervaring in team- en projectmanagement.

• Eerdere ervaring in vastgoed bij Van Roey Vastgoed waar hij 

verantwoordelijk was voor projectmanagement.

• COO bij de Wilink groep en Elitis Real Estate, hij is verantwoordelijk voor :

• Beheer van productontwikkeling, verkoop en beheer van 

vastgoedbeleggingen;

• Vastgoedprojecten portfolio management;

• Prospectie en analyse van nieuwe vastgoedprojecten en het voorstellen 

ervan aan het investeringscomité

Tim Sablon

Chief operating officer
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Financieel plan en 
financieringaanvraag
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Chiffres d'affaires CAPEX
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Elitis Property Management wil groeien en twee nieuwe 
vastgoedportefeuilles in beheer verwerven

• De Directie wenst haar activiteiten op het gebied van het beheer van 

vastgoedbeleggingen uit te breiden door de aankoop van portefeuilles van 650 

eenheden per acquisitie. Potentiële doelen zijn onder andere:

• Een groot traditioneel agentschap (verkoop en verhuur) in het zuiden van het land 

dat ook een beheerportefeuille heeft;

• Een partnerschap met een onderneming die actief is in het noorden van het land 

en gespecialiseerd is in de ontwikkeling van vastgoedbeleggingen (waaronder 

zorgkamers en studentenhuisvesting). Deze onderneming zal haar portefeuille van 

eigendommen kunnen openstellen en eenheden in huurbeheer kunnen brengen.

EPM wenst 1 miljoen euro op te halen via het BeeBonds-platform om

• de werkkapitaalbehoeften te financieren na de toename van de activiteiten in 2022;

• de verkopersleningen voor de aankoop van de bedrijfsactiva van Elitis Real Estate en 

Wilink Real Estate in maart 2022 gedeeltelijk terugbetalen;

• de aankoop toestaan van twee portefeuilles van 650 eenheden in beheer in 2023 en 

2025.

Een van de doelstellingen van EPM is te beleggen in twee portefeuilles van 

activa

Een obligatie-uitgifte voor meerdere doeleinden
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Gebruik van de middelen en ontwikkeling van de kaspositie tot 2023
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Financieringsbehoefte 2022 - 2023

Toelichting bij de financieringsbehoefte

Op 01/01/2022, vóór de uitvoering van de twee acquisities beschreven op p.8 van de 

nota, beschikte EPM over liquide middelen van €2k

In de loop van 2022 zal EPM verschillende financieringsbronnen verkrijgen/verkrijgen:

• Een banklening van €38,5k om revolving vakantiegeld en eindejaarspremies te 

financieren;

• Een obligatielening van 1 miljoen euro.

Met de ingezamelde fondsen:

• EPM wenst in 2023 te investeren in de aankoop van een portefeuille 

vastgoedbeleggingen voor een geraamd bedrag van € 750.000;

• EPM zal haar behoefte aan werkkapitaal financieren (168.000 euro in 2022 en 

27.000 euro in 2023)

• EPM betaalt de in maart 2022 verkregen verkopersleningen gedeeltelijk terug 

(200.000 euro in 2022 en 200.000 euro in 2023);

Elitis Property Management zal ook de gerelateerde obligatierente en BeeBonds 

vergoedingen in verband met deze verhoging terugbetalen.

2 

1.000 

39 

875 

-

195 

400 

750 

37
80

60 16 

378 
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Structuur en financiering van de groep (1/2)

1 Een kapitaalsverhoging in maart 2022 als volgt:

• Altro SA ontving 1.752 nieuwe aandelen als vergoeding voor haar inbreng van €267K. 

Altro sa verkocht vervolgens zijn aandelen aan Elitis Real Estate voor een symbolische 

€1*.

• Elitis Real Estate: ontving 3.276 nieuwe aandelen in ruil voor zijn inbreng van 500K 

euro

• Wilink Real Estate ontving 1.310 nieuwe aandelen in ruil voor haar inbreng van €200K

2 Een verkoperskrediet van 1,8 miljoen euro (vóór de fondsenwerving):

• Elitis Real Estate heeft een verkoperskrediet van €1,2M toegekend

• Wilink Real Estate verstrekt een verkoperskrediet van €588K

• Intra-groep onderneming: voorschot in rekening-courant van €54K

Vanaf 2022 is een lineaire aflossing van deze verkopersleningen gepland van € 100K per 

entiteit, d.w.z. € 200K in totaal per jaar.

* EPM (slapend vóór de hereniging van het bedrijf) boekt reeds verscheidene jaren recurrente

verliezen (wegens non-activiteit) en Altro heeft de nodige voorzieningen aangelegd en 

waardeverminderingen geboekt op haar deelneming en haar vordering op haar 

dochteronderneming EPM. Het is in deze omstandigheden dat ERE zich ertoe verbonden heeft 

een vastgoedactiviteit in EPM te herontwikkelen, op voorwaarde dat zij de EPM-aandelen kan 

verwerven die in handen zijn van Altro, die bereid is haar deelneming in EPM aan ERE te 

verkopen tegen een prijs van 1 euro.

14

Elitis Real Estate

Elitis property

Management

Bankkrediet

Obligatie-uitgifte: € 1MLening: € 150K

Aandeel in het kapitaal

Financiering van het project

Wilink Real Estate

Kapitaal: € 200K Kapitaal: € 767K 11

2

3

Ondernemingen

binnen de groep

2

4

verkoperskrediet: € 

588K

Verkoperskrediet: € 

1,2M

Voorschot in cc: € 54K

Elitis Property Management heeft verschillende financieringsbronnen:
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Structuur en financiering van de groep (2/2)

3 Een straight loan van € 150K* bij een Belgische bankinstelling met de volgende kenmerken:

• Wanneer een bedrag van deze lening wordt opgenomen, is de toegepaste rentevoet euribor

+ 2,35%.

• Het niet-opgenomen bedrag heeft een rentevoet van 0,08%.

• Het enige doel van deze lening is de financiering van werkkapitaal

• Looptijd: Onbepaald

4 Een fondsenwerving van 1 miljoen euro met het BeeBonds-platform

• De belegger schrijft in op obligaties met een jaarlijkse rentevoet van 8% gedurende 4 jaar.

- Geschatte datum van fondsenwerving: juni 2022.

- Geraamde datum van eerste rentebetaling aan obligatiehouders: juni 2023

- Geschat jaar van terugbetaling van de hoofdsom aan de obligatiehouders: 2026

* Een straight loan of rechtstreekse lening is een kredietvorm waarbij kredieten worden opgenomen in de vorm van vaste 

voorschotten op korte termijn, bestemd voor de financiering van grote, eenmalige liquiditeitsbehoeften van het bedrijf, voor 

een vaste periode en snel terug te betalen met de kasstroom op korte termijn.

14
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De rentabiliteit van de activiteit is aanzienlijk toegenomen, in het bijz. 
na de verwerving van de twee portefeuilles van vastgoed in beheer

16

Elitis Property Management was tot maart 2022 bekend onder de naam 

Stracto (E.A.S.B). Stracto was een management-consultancybedrijf dat al 

verscheidene jaren niet meer actief was en waarvan de structuur door 

EPM wordt gebruikt.

De omzet stijgt aanzienlijk in 2023 en 2025 als gevolg van de twee 

overnames van de portefeuille vastgoedbeheer. Het bedrijfsplan van de 

directie gaat uit van een toename met 650 eenheden per transactie.

De personeels- en algemene kosten volgen dezelfde logica, met een 

aanzienlijke stijging in 2023 en 2025 in verband met de complementaire 

overname van de twee activiteiten.

Gedeelde diensten en huurkosten blijven min of meer stabiel, exclusief 

inflatie. We zien een lichte stijging in verband met de complementaire 

overname van de 2 handelsfondsen.

Als gevolg van de aanzienlijke toename van het aantal beheerde 

eenheden, stijgt de EBITDA-marge tot 30% in 2026, dankzij synergieën

en het schaaleffect van de in beheer genomen volumes.

De financiële uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de BeeBonds 

rentebetalingen van 80 000 euro per jaar.

1

1

3

2

4

5

6

3
4

5

6
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en k€ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Chiffre d'affaires 0 0 1,711 2,400 2,539 3,314 3,467

- Gestion 0 0 897 1,468 1,572 2,212 2,322

- Gestion locative 0 0 237 337 354 472 495

- Ventes 0 0 450 463 477 492 506

- Locations 0 0 127 131 135 139 143

Coûts 9 4 1,401 1,835 1,890 2,345 2,415

- Frais de personel 0 0 750 925 952 1,127 1,161

- Frais de location 0 0 49 51 52 54 55

- Dépenses générales 9 4 561 818 842 1,119 1,153

- Autres dépenses 0 0 0 0 0 0 0

- Frais de services partagés 0 0 41 42 43 45 46

EBITDA -9 -4 311 564 648 969 1,052

Amortissements -24 -23 -255 -330 -330 -410 -410

Résultat financier -4 -4 -108 -88 -88 -88 -48

Intérêts des dettes subordonnées 0 0 0 0 0 0 0

Financement intra-groupe -11 -10 0 0 0 0 0

Résultat exceptionel -8 0 0 0 0 0 0

Résultat net avant taxe -55 -41 -52 147 231 471 594

Taxes 0 0 0 -37 -58 -118 -149

Résultat net -55 -41 -52 110 173 354 446

Croissance des revenus - - - 40.2% 5.8% 30.5% 4.6%

marge EBITDA - - 18.1% 23.5% 25.5% 29.2% 30.3%

Evolution du nombre d'unité sous gestion - - 1173 1882 1976 2725 2861

Evolution du nombre d’unité vendue - - 60 62 64 66 68

Evolution du nombre d’unité en location - - 310 319 329 339 349

Evolution FTE - - 6 9 9 12 12
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en k€ 2022 2023 2024 2025 2026

EBITDA 311 564 648 969 1,052

Résultat exceptionel 0 0 0 0 0

Taxes 0 -37 -58 -118 -149

BFR -168 -27 -6 -30 -7

Cashflow des activités opérationelles (1) 143 501 584 821 897

Investissement -2,543 -750 0 -800 0

Cashflow des activités d'investissements (2) -2,543 -750 0 -800 0

Prêts bancaires 38 0 0 0 0

Autres charges financières -8 -8 -8 -8 -8

Beebonds 1,000 0 0 0 -1,000

Intérêts Beebonds 0 -80 -80 -80 -80

Frais beebonds -60 0 0 0 0

Augmentation prêts vendeurs 1,843 0 0 0 0

Remboursement prêts vendeurs -200 -200 -200 -200 -200

Capital 700 0 0 0 0

Cashflow des activités de financements (3) 3,313 -288 -288 -288 -1,288

Cash de la période ( 1) + (2) + (3) 913 -537 296 -267 -392

Cash début de période 2 915 378 675 407

Cash fin de période 915 378 675 407 16

Op basis van de geraamde kasstroom zal de kaspositie toereikend zijn 
om de hoofdsom van de obligatie in 2026 terug te betalen

17

De kasstromen uit bedrijfsactiviteiten worden negatief beïnvloed door de toename 

van het werkkapitaal (1) na de overname van de twee bedrijven in 2022 en (2) na 

de toename van het aantal eenheden in beheer in 2023 en 2025.

De kasstromen uit investeringsactiviteiten vertegenwoordigen de aankoopprijzen 

van de twee portefeuilles van eenheden in beheer voor een totaal bedrag van € 1,5 

miljoen. Investeringen in IT en andere activiteiten worden rechtstreeks in de winst-

en verliesrekening opgenomen onder bedrijfskosten.

De kasstromen uit financieringsactiviteiten worden voornamelijk beïnvloed door de 

volgende posten:

- WRE- en ERE-verkopersleningen in 2022, vanaf 2022 elk jaar lineair afgelost 

tegen € 200K/jaar

- BeeBonds leningen:

• Lening afgesloten in 2022;

• eerste rentebetaling in 2023;

• BeeBonds vergoeding van 6% betaald in 2022;

• Hoofdsom en laatste rentebetaling in 2026.

Op basis van het ondernemingsplan van het management is Elitis Property 

Management 1) in staat om elk jaar de rente op de BeeBonds te betalen en 2) 

in staat om de hoofdsom in 2026 terug te betalen. Indien de kasstroom om 

diverse redenen lager zou zijn, kan de onderneming in 2026 nog steeds 

(gedeeltelijk) herfinancieren of opnieuw onderhandelen over het aflossingsschema 

van de verkopersleningen.

1

3

2

1

3

2

Transactie van maart 2022 (aankoop van 2 handelsfondsen)
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Historische balansen

Balans

Passief

• Eigen middelen:

• Elitis Property Management gaf gewone 

aandelen uit voor €967K in maart 2022

• Cashpooling:

• Verkopersleningen werden in december 

2021 aan EPM verstrekt door Wilink Real 

Estate en Elitis Real Estate voor een totaal 

bedrag van €1,7M

• Actief

• Vaste activa

• De handelsfonds van ERE en WRE werd 

door EPM gekocht voor €2,6M.

Toelichting tot de balans 

en k€ 2020 2021

Passif 81 2,589

Fonds propres -441 485

Capital -386 526

Perte reporté -55 -41

Dettes 522 2,103

Dettes f inancières 150 150

Dettes fournisseurs 102 101

Cashpooling 270 1,853

- AFI Lux 16 36

- EBE 1 8

- Altro SA 239 0

- IFA 4 4

- AFI Belgium 0 1

- Forsides BE 5 0

- IAD 5 5

- WRE 0 511

- ERE 0 1,288

Actif 81 2,589

Actifs immobilisés 23 2,585

Participations f inancières 0 0

Créances commerciales 20 2

Cash 38 2

De balans per 31 december 2021 is aangepast met de kapitaalverhogingen en 

verkopersleningen die in maart 2022 hebben plaatsgevonden, om een 

economisch aangepaste openingsbalans van de kapitaaltransacties te 

presenteren. Aangezien er geen activiteit was in de onderneming vóór de verkoop 

van de twee activiteiten, hebben wij begrepen dat er geen andere significante 

posten zijn die een invloed hebben gehad op de balans tussen december 2021 en 

maart 2022.




