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Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

04-07-2011

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 28-03-2012

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2011 tot 31-12-2011

Vorig boekjaar van 01-01-2010 tot 31-12-2010

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

VOL 5.1, VOL 5.2.1, VOL 5.2.3, VOL 5.2.4, VOL 5.3.1, VOL 5.3.2, VOL 5.3.4, VOL 5.3.6, VOL 5.4.1, VOL 5.4.2, VOL
5.5.1, VOL 5.5.2, VOL 5.8, VOL 5.11, VOL 5.16, VOL 5.17.1, VOL 5.17.2

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

LAUWERS GUIDO

BEATRIJSLAAN 80
2050 Antwerpen
BELGIË

Bestuurder

DRIES WIM

Mispelaarstraat 44
3600 Genk
BELGIË

Bestuurder

LARIDON LIES

IJZERLAAN 58
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8600 Diksmuide
BELGIË

Bestuurder

SCHUURMANS THEO

SLIPSTRAAT 49
3930 Achel
BELGIË

Bestuurder

VAN DER BEEK WILLY

DENNENLAAN 23
2560 Nijlen
BELGIË

Bestuurder

VANDEPUTTE DIDIER

NEDERWEG 14/7
8870 Emelgem
BELGIË

Bestuurder

VANLEEUW Marc

LEPELSTRAAT 25
3540 Herk-de-Stad
BELGIË

Bestuurder

WYNANT LUC

MUILEMSTRAAT 1/12
1770 Liedekerke
BELGIË

Bestuurder

THIJS JULIEN

SINT-PIETERSSTRAAT 181
3300 Tienen
BELGIË

Bestuurder

VANDEZANDE ALBERT

GREZSTRAAT 1A
3054 Vaalbeek
BELGIË

Bestuurder

WALRY LEON

RUE DE LA JUSTICE 9
1315 Incourt
BELGIË

Andere functie

MEULEMANS Bert
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Heikestraat 52/2
3190 Boortmeerbeek
BELGIË

Begin van het mandaat: 01-07-2011 Einde van het mandaat: 31-12-2016 Bestuurder

GEEBELEN J

BE 0472.914.986
LUYTENSTRAAT 3
3960 Bree
BELGIË

Begin van het mandaat: 07-12-2011 Einde van het mandaat: 31-12-2011 Voorzitter van de Raad van Bestuur

BOES & CO (A751)

BE 0444.441.231
PLEIN 32
8500 Kortrijk
BELGIË

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

BOES JOSEPH-MICHEL ( A751)

PLEIN 32
8500 Kortrijk
BELGIË

ERNST & YOUNG (B00160)

BE 0446.334.711
HERCKENRODESINGEL 4
3500 Hasselt
BELGIË

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

OLIVIER STEFAN (AO1761)

HERCKENRODESINGEL 4
3500 Hasselt
BELGIË

GRARE & CO (AO1246)

BE 0891.882.633
ELISABETHLAAN 2/1
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIË

Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

GRARÉ Frank (AO1246)

Elisabethlaan 2/1
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIË
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende
boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard
van zijn opdracht.

__________________________________
* Facultatieve vermelding.

Nr. BE 0882.509.166 VOL 1.2
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA 20/28 10.911.659 7.343.014

Oprichtingskosten 5.1 20

Immateriële vaste activa 5.2 21 7.149.574 3.821.141

Materiële vaste activa 5.3 22/27 3.703.858 3.468.837
Terreinen en gebouwen 22
Installaties, machines en uitrusting 23
Meubilair en rollend materieel 24 3.426.817 3.129.419
Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26 277.041 339.418
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 58.227 53.036
Verbonden ondernemingen 5.14 280/1

Deelnemingen 280
Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3

Deelnemingen 282
Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8 58.227 53.036
Aandelen 284 5.650 1.000
Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 52.577 52.036

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 175.310.667 153.494.839

Vorderingen op meer dan één jaar 29
Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 29.603.158 19.655.257
Voorraden 30/36 29.603.158 19.655.257

Grond- en hulpstoffen 30/31 29.603.158 19.655.257
Goederen in bewerking 32
Gereed product 33
Handelsgoederen 34
Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35
Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 139.886.733 133.067.975
Handelsvorderingen 40 89.470.324 80.631.052
Overige vorderingen 41 50.416.409 52.436.923

Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53 4.750.000
Eigen aandelen 50
Overige beleggingen 51/53 4.750.000

Liquide middelen 54/58 1.011.796 694.567

Overlopende rekeningen 5.6 490/1 58.980 77.040

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 186.222.326 160.837.853

Nr. BE 0882.509.166 VOL 2.1
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 11.836.816 3.249.751

Kapitaal 5.7 10 11.750.000 2.820.000
Geplaatst kapitaal 100 11.750.000 11.280.000
Niet-opgevraagd kapitaal 101 8.460.000

Uitgiftepremies 11 58.742 42.966

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13 28.074 19.339
Wettelijke reserve 130 28.074 19.339
Onbeschikbare reserves 131

Voor eigen aandelen 1310
Andere 1311

Belastingvrije reserves 132
Beschikbare reserves 133

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 367.446

Kapitaalsubsidies 15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Belastingen 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Overige risico's en kosten 5.8 163/5

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 174.385.510 157.588.102

Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 65.625.000
Financiële schulden 170/4 65.625.000

Achtergestelde leningen 170
Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
Kredietinstellingen 173 65.625.000
Overige leningen 174

Handelsschulden 175
Leveranciers 1750
Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 107.906.493 156.849.771
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 5.9 42 4.083.333
Financiële schulden 43 61.286.124 101.413.519

Kredietinstellingen 430/8 61.286.124 101.413.519
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 29.200.175 25.229.019
Leveranciers 440/4 29.200.175 25.229.019
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 102.627 71.810

Belastingen 450/3 4.044 1.947
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 98.583 69.863

Overige schulden 47/48 13.234.234 30.135.423

Overlopende rekeningen 5.9 492/3 854.017 738.331

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 186.222.326 160.837.853

Nr. BE 0882.509.166 VOL 2.2
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/74 4.676.961 4.024.678
Omzet 5.10 70 4.676.961 4.024.678
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71
Geproduceerde vaste activa 72
Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74

Bedrijfskosten 60/64 4.502.271 3.884.558
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60

Aankopen 600/8
Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609

Diensten en diverse goederen 61 272.877 189.658
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.10 62 859.117 614.082
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 3.370.277 3.080.818
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 5.10 635/7
Andere bedrijfskosten 5.10 640/8
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 174.690 140.120

Financiële opbrengsten 75
Opbrengsten uit financiële vaste activa 750
Opbrengsten uit vlottende activa 751
Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9

Financiële kosten 5.11 65
Kosten van schulden 650
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
(+)/(-) 651
Andere financiële kosten 652/9

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting (+)/(-) 9902 174.690 140.120

Uitzonderlijke opbrengsten 76
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa 760
Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa 761
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten 762
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763
Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11 764/9

Uitzonderlijke kosten 66
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa 660
Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663
Andere uitzonderlijke kosten 5.11 664/8
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten (-) 669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-) 9903 174.690 140.120

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Nr. BE 0882.509.166 VOL 3
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77
Belastingen 670/3
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen 77

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 174.690 140.120

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-) 9905 174.690 140.120

Nr. BE 0882.509.166 VOL 3
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 542.136 374.452
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 174.690 140.120
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P 367.446 234.332

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791
aan de reserves 792

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 8.735 7.006
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920 8.735 7.006
aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14 367.446

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/6 533.401
Vergoeding van het kapitaal 694 533.401
Bestuurders of zaakvoerders 695
Andere rechthebbenden 696

Nr. BE 0882.509.166 VOL 4
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TOELICHTING
STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN
SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P XXXXXXXXXX 4.769.732

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 4.624.070
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8042

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 9.393.802

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122P XXXXXXXXXX 948.590

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8072 1.295.638
Teruggenomen 8082
Verworven van derden 8092
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122 2.244.228

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 211 7.149.574

Nr. BE 0882.509.166 VOL 5.2.2
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX 7.767.637

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163 2.307.287
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 10.074.924

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8213
Verworven van derden 8223
Afgeboekt 8233
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323P XXXXXXXXXX 4.638.217

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8273 2.009.890
Teruggenomen 8283
Verworven van derden 8293
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8313

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323 6.648.107

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 24 3.426.817

Nr. BE 0882.509.166 VOL 5.3.3
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195P XXXXXXXXXX 581.997

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8165 2.374
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8175
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8185

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195 584.371

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8255P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8215
Verworven van derden 8225
Afgeboekt 8235
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8245

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8255

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8325P XXXXXXXXXX 242.579

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8275 64.751
Teruggenomen 8285
Verworven van derden 8295
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8305
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8315

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8325 307.330

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 26 277.041

Nr. BE 0882.509.166 VOL 5.3.5
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX 1.000

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen 8363 4.650
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8373
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393 5.650

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8413
Verworven van derden 8423
Afgeboekt 8433
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8443

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8473
Teruggenomen 8483
Verworven van derden 8493
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar (+)/(-) 8543

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 284 5.650

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P XXXXXXXXXX 52.036

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen 8583 541
Terugbetalingen 8593
Geboekte waardeverminderingen 8603
Teruggenomen waardeverminderingen 8613
Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623
Overige mutaties (+)/(-) 8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8 52.577

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR 8653

Nr. BE 0882.509.166 VOL 5.4.3
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen 51
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681
Niet-opgevraagd bedrag 8682

Vastrentende effecten 52
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53 4.750.000
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand 8686 4.750.000
meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687
meer dan één jaar 8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Bij voorbaat betaalde of geboekte kosten 54.327
Nog te ontvangen opbrengsten 4.654

Nr. BE 0882.509.166 VOL 5.6
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX 11.280.000
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 11.750.000

Codes Bedragen Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar

Aandelen E Riobra 470.000 18.800

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen A Interelectra 6.697.500 267.900
Aandelen B Iveg 1.410.000 56.400
Aandelen C WVEM 2.232.500 89.300
Aandelen D PBE 940.000 37.600
Aandelen E Riobra 470.000 18.800

Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX 470.000
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal 101 XXXXXXXXXX
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag 8721
Aantal aandelen 8722

Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag 8731
Aantal aandelen 8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741
Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746
Maximum aantal uit te geven aandelen 8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen 8761
Daaraan verbonden stemrecht 8762

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771
Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN
JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden 8801 4.083.333

Achtergestelde leningen 8811
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831
Kredietinstellingen 8841 4.083.333
Overige leningen 8851

Handelsschulden 8861
Leveranciers 8871
Te betalen wissels 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891
Overige schulden 8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 4.083.333

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden 8802 14.291.667

Achtergestelde leningen 8812
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832
Kredietinstellingen 8842 14.291.667
Overige leningen 8852

Handelsschulden 8862
Leveranciers 8872
Te betalen wissels 8882

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892
Overige schulden 8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 14.291.667

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden 8803 51.333.333

Achtergestelde leningen 8813
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833
Kredietinstellingen 8843 51.333.333
Overige leningen 8853

Handelsschulden 8863
Leveranciers 8873
Te betalen wissels 8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893
Overige schulden 8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 51.333.333

Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden 8921

Achtergestelde leningen 8931
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951
Kredietinstellingen 8961
Overige leningen 8971

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021
Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming

Financiële schulden 8922
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Codes Boekjaar
Achtergestelde leningen 8932
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952
Kredietinstellingen 8962
Overige leningen 8972

Handelsschulden 8982
Leveranciers 8992
Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming 9062

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen
Vervallen belastingschulden 9072
Niet-vervallen belastingschulden 9073 4.044
Geraamde belastingschulden 450

Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 98.583

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Nog te betalen kosten 424.797
Bij voorbaat geboekte opbrengsten 429.220
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen 740

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring
heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen
personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 12 7
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 11,3 6,4
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 13.443 10.320

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 639.752 457.641
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 206.832 121.755
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 4.401 28.974
Andere personeelskosten 623 8.132 5.712
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110
Teruggenomen 9111

Op handelsvorderingen
Geboekt 9112
Teruggenomen 9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen 9115
Bestedingen en terugnemingen 9116

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen 640
Andere 641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098
Kosten voor de onderneming 617
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136
Geraamde belastingsupplementen 9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9139
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 9140

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt
uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties 9141

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142
Andere actieve latenties

Passieve latenties 9144
Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN
LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) 9145 115.188.914 65.101.956
Door de onderneming 9146 213.139.701 8.535.810

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing 9147 215.717 153.451
Roerende voorheffing 9148
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN 9149

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150
Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten 9151
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming
zijn gewaarborgd 9153

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

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

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161
Bedrag van de inschrijving 9171

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9181
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa 9201

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

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa 9162
Bedrag van de inschrijving 9172

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9182
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9192
Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken
activa 9202

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE
BALANS ZIJN OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen 9213

Verkochte (te leveren) goederen 9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215

Verkochte (te leveren) deviezen 9216

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF
DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF
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OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN
MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk 9220 0
Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regeling voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de
vennootschap; indien vereist moeten de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden
vermeld:

1. Infrax CVBA is lid van een BTW-eenheid samen met IVEG OV, Infrax-West OV, Infrax Limburg OV, Inter-Energa OV,
Inter-Media OV en Inter-Aqua OV, PBE en Riobra.

2. Er is een indekkingscontract bij ING waarbij de variabele interestvoet euribor 1M omgewisseld wordt tegen een vaste rentevoet
van 20 jaar. De IRS is in de balans niet gewaardeerd aan hun reële waarde. De reële waarde eind 2011 is -1640 duizend euro.

3. Infrax CVBA heeft een kaskrediet aangegaan bij ING voor een bedrag van 40.000 duizend euro

4. Infrax CVBA heeft een bankwaarborg aangegaan bij Dexia ten voordele van Douane en Accijnzen tbv 20 duizend euro.
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa 280/1
Deelnemingen 280
Achtergestelde vorderingen 9271
Andere vorderingen 9281

Vorderingen op verbonden ondernemingen 9291
Op meer dan één jaar 9301
Op hoogstens één jaar 9311

Geldbeleggingen 9321
Aandelen 9331
Vorderingen 9341

Schulden 9351
Op meer dan één jaar 9361
Op hoogstens één jaar 9371

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming 9391

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen 9401

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421
Opbrengsten uit vlottende activa 9431
Andere financiële opbrengsten 9441
Kosten van schulden 9461
Andere financiële kosten 9471

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden 9481
Verwezenlijkte minderwaarden 9491

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING
BESTAAT

Financiële vaste activa 282/3
Deelnemingen 282
Achtergestelde vorderingen 9272
Andere vorderingen 9282

Vorderingen 9292 50.130.121 39.146.546
Op meer dan één jaar 9302
Op hoogstens één jaar 9312 50.130.121 39.146.546

Schulden 9352 12.654.681 30.079.865
Op meer dan één jaar 9362
Op hoogstens één jaar 9372 12.654.681 30.079.865

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het
bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere
informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie
van de vennootschap

Aangezien er geen wettelijk kader bestaat om transacties met verbonden partijen buiten normale
marktvoorwaarden te identificeren, nemen we geen informatie op onder deze toelichting.
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE
ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN
ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502
Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders 9503 25.900
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 49.745

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten 95061
Belastingadviesopdrachten 95062
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95063

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten 95081
Belastingadviesopdrachten 95082 131.458
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95083

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 326

Staat van de tewerkgestelde personen

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of
totaal in voltijdse

equivalenten
(VTE)

3P. Totaal (T) of
totaal in
voltijdse

equivalenten
(VTE)

(boekjaar) (boekjaar) (boekjaar) (vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers 100 11 2 11,3 VTE 6,4 VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde
uren 101 12.351 1.092 13.443 T 10.320 T

Personeelskosten 102 789.329 69.788 859.117 T 614.082 T

Bedrag van de voordelen bovenop
het loon 103 XXXXXXX XXXXXXX 9.125 T 7.415 T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 10 2 11,3

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 10 2 11,3

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112

Vervangingsovereenkomst 113

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120 6 6

lager onderwijs 1200

secundair onderwijs 1201

hoger niet-universitair onderwijs 1202

universitair onderwijs 1203 6 6

Vrouwen 121 4 2 5,3

lager onderwijs 1210

secundair onderwijs 1211

hoger niet-universitair onderwijs 1212 2 2 3,3

universitair onderwijs 1213 2 2

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130

Bedienden 134 10 2 11,3

Arbeiders 132

Andere 133
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Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Codes 1. Uitzendkrachten 2. Ter
beschikking

van de
onderneming

gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151

Kosten voor de onderneming 152

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of tijdens
het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister 205 5 5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210 5 5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 212

Vervangingsovereenkomst 213

Uitgetreden
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam 305

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 312

Vervangingsovereenkomst 313

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen 340

Brugpensioen 341

Afdanking 342

Andere reden 343

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen
aan de onderneming 350
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Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever Codes Mannen Codes Vrouwen

Aantal betrokken werknemers 5801 5811

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 5812

Nettokosten voor de onderneming 5803 5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 5831

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 5832

Nettokosten voor de onderneming 5823 5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 5851

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 5852

Nettokosten voor de onderneming 5843 5853
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WAARDERINGSREGELS

XX. WAARDERINGSREGELS
A. ALGEMEEN
Conform aan de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen worden hierna de regels vermeld, vastgesteld door de Raad van
Bestuur die voor de vaststelling van de jaarrekening dienen te worden toegepast.
B. SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS
1. Oprichtingskosten
Deze kosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en afgeschreven over een periode van maximaal 5 jaar
2. Immateriële vaste activa
De kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden voor hun aanschaffingswaarde geboekt en lineair afgeboekt :
3. Materiële vaste activa
a. Zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, worden de materiële
vaste activa, eventueel met inbegrip van de bijkomende kosten, geregistreerd tegen aanschaffings- of inbrengwaarde, met uitzondering
van de zelfvervaardigde vaste activa, die tegen vervaardigingsprijs gewaardeerd worden, vastgesteld overeenkomstig artikel 37 van het
Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.
b. Herwaardering
c. Afschrijvingen
De afschrijving gebeurt lineair volgens de opgelegde percentages.
De afschrijvingen worden pro-rata temporis berekend, rekening houdend met de datum van ingebruikneming van de desbetreffende
activa.
Gebouwen 3%
Meubilair,adm. Uitrusting, machines en gereedschappen 10%
Rollend materieel 20%
Informatica, Hardware 33%
Overige materiële vaste activa :
Dit zijn de verbouwingswerken aan het gebouw Infrax in Brussel en worden afgeschreven over de duur van het huur contract.
4. Financiële vaste activa
Zij worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs.
Waardeverminderingen worden doorgevoerd in geval van blijvende minderwaarde.
5. Voorraden - Werken in uitvoering
De voorraden in de magazijnen worden in de balans opgenomen tegen de voortschrijdende gemiddelde prijs.
De werken in uitvoering voor derden worden opgenomen tegen vervaardigingsprijs en verhoogd met de algemene onkosten die worden
toegerekend op de investeringen voor derden
De werken in uitvoering voor de opdrachthoudende vereniging zelf zijn opgenomen tegen de vervaardigingsprijs en verhoogd met de
toegerekende algemene onkosten.
6. Vorderingen op ten hoogste één jaar
Deze worden opgenomen in de balans tegen de nominale waarde. De volgende debiteuren worden als dubieus beschouwd :
- in faling gestelde klanten of debiteuren die een concordaat hebben aangevraagd;
- de debiteuren waar de levering werd geschorst wegens wanbetaling;
- de schuldvorderingen op klanten die verhuisd en onbereikbaar zijn .
Op het einde van het boekjaar wordt een waardevermindering geboekt voor de vorderingen die definitief oninbaar zijn.
XXI. WIJZIGING VAN DE WAARDERINGSREGELS
30
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JAARVERSLAG

Verslag van de Raad van Bestuur van Infrax cvba over het boekjaar 2011
aan de Algemene Vergadering van 28 maart 2012
______________________________________________________________

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij verslag uit over de activiteiten van Infrax cvba tijdens het
voorbije boekjaar en leggen wij de jaarrekeningen van 2011 ter goedkeuring voor.

Infrax cvba werd in juli 2006 opgericht door de opdrachthoudende verenigingen Interelectra, Infrax West en Iveg. Op 1 juli 2010 is
PBE toegetreden tot Infrax.

De vennootschap staat, binnen het kader van de beleidslijnen zoals uitgezet door haar vennoten, in voor de exploitatie, het
onderhoud en de ontwikkeling van de netten in de activiteiten elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en -communicatie en riolering.

Toetreding Riobra

Op 1 juli 2011 is Riobra toegetreden tot Infrax. Riobra is een opdrachthoudende vereniging en verzorgt het rioolbeheer in 24
gemeenten. Met de toetreding van Riobra is Infrax nu veruit de grootste rioolbeheerder in Vlaanderen.

Ingevolge deze toetreding werden de kapitaalsverhoudingen als volgt vastgelegd: Infrax Limburg 57 %, Infrax West 19 %, Iveg 12
% , PBE 8 % en Riobra 4 %.

Uitbreidingen

Inter-aqua

De gemeente Diepenbeek heeft de exploitatie van riolering toevertrouwd aan Inter-aqua met ingang van 1 november 2011.

Infrax West

De gemeente Ingelmunster is toegetreden tot Infrax West voor de activiteit riolering, met 1 januari 2012 als ingangsdatum voor de
exploitatie.
Daarnaast zijn de 16 gemeenten aangesloten bij Havi-GIS individueel toegetreden tot Infrax West voor de activiteit kabeltelevisie
per 1 januari 2011.

Iveg

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) heeft beslist om de distributie-installaties elektriciteit voor de zone van het
havengebied op de rechteroever en de zone Petroleum Zuid te verkopen aan Iveg. Iveg heeft de exploitatie overgenomen per 1
juli 2011 en 40 medewerkers van de haven maakten de overstap mee.
De gemeenteraad van Merksplas heeft op 17 december 2011 beslist de exploitatie van de elektriciteitsdistributie toe te
vertrouwen aan Iveg met ingang van 1 januari 2012.

Riobra

De gemeente Rotselaar heeft op 19 december 2011 beslist toe te treden tot Riobra voor de activiteit riolering. Deze toetreding
werd goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van Riobra op 26 januari 2012. De exploitatieopdracht wordt
overgenomen vanaf 01/02/2012.

Ingevolge deze uitbreidingen is Infrax nu aanwezig in 126 gemeenten.

Nieuwe voorzitter

Op 1 december 2011 heeft de heer Steve Stevaert zijn ontslag ingediend als voorzitter en als lid van de Raad van Bestuur.
De raad van bestuur heeft op 7 maart 2012 de heer Peter Van Velthoven verkozen tot nieuwe voorzitter.

Project excellent

Ingevolge een snel veranderend energielandschap werd in 2011, onder begeleiding van Mc Kinsey, een strategische oefening
gemaakt. Dit heeft geresulteerd in de verfijning van de visie en missie van Infrax en in de opmaak van een strategisch plan onder
de naam ''Excellent''.

Met dit project wenst Infrax wenst zich sterker te profileren als een duurzame marktleider in een Europese context die gefocused
is op operationele excellentie:
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- Voor de energieactiviteiten wensen we de laagste tarieven in vergelijking met de omliggende distributienetbeheerders (DNB's)
- Voor kabel en riolering wensen we de hoogst mogelijke efficiëntie
- We wensen een ''portfolio aan services'' gefocused op efficiënte levering van diensten met belangrijke meerwaarden voor de
gemeenten
- We willen een pro-actieve opinieleider en trendbepaler worden voor alle belangrijke thema's gerelateerd aan de missie van
Infrax.

Distributietarieven elektriciteit en aardgas

Eind 2010 hebben Infrax en de CREG inhoudelijke overeenstemming bereikt over alle openstaande betwistingen inzake tarieven,
o.m. met betrekking tot de hoogte van de meerjarentarieven voor het resterende deel van de regulatoire periode 2009-2012, een
nieuwe berekening van de waarde van het kapitaal geïnvesteerd in de distributienetten voor elektriciteit en gas (''RAB-waarde'',
d.w.z. de berekeningsbasis voor de billijke winstmarge die in de tarieven begrepen is), en de nog te verrekenen saldi uit hoofde
van alle jaren tot en met 2008.

Hiermee is een einde gekomen aan de jarenlange tariefbetwistingen met de regulator. Thans hebben de bij Infrax aangesloten
DNB's geen enkel beroep meer lopen tegen beslissingen van de CREG.

In 2011 vielen er twee ontwikkelingen op tarifair vlak te noteren, die beide aanleiding hebben gegeven tot een nieuwe soort
tariefbetwisting, namelijk procedures ingesteld door consumenten.

Tariefaanpassing i.v.m. kosten groenestroomcertificaten (GSC) en Rationeel Energiegebruik (REG)

In april 2011 heeft de CREG de distributietarieven elektriciteit van Inter-energa en Iveg aangepast omwille van de fors opgelopen
kosten voor de aankoop van groenestroomcertificaten en REG-kosten. Twee particulieren hebben die beslissingen aangevochten
bij het Hof van Beroep te Brussel. De zaak is momenteel hangende en wordt in principe op 27 maart 2012 gepleit.

Gedeeltelijke vernietiging van het KB inzake de meerjarentarieven elektriciteit

Op 31 mei 2011 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 41 van de Wet van 15 december 2009 vernietigd, in zoverre het zes artikelen
uit het KB inzake de meerjarentarieven distributie elektriciteit bekrachtigt. Op basis daarvan hebben aanvankelijk twee
particulieren bij de Vrederechter te Deurne een vordering ingesteld tegen Electrabel tot terugbetaling van de sinds 2009 betaalde
distributiekosten. Zij vragen ook een verbod om in de toekomst distributiekosten aan te rekenen. Electrabel heeft de relevante
distributienetbeheerder, zijnde IMEA, gedagvaard in vrijwaring. Sindsdien zijn meer dan 1 600 personen, waarvan sommigen in
Infrax-gebied gevestigd, tussengekomen in de procedure met een analoge vordering. Daarop heeft Electrabel bijna alle
distributienetbeheerders in heel België, onder meer alle Infrax-DNB's, gedagvaard in vrijwaring. De zaak is nu hangende. De
zaak wordt in principe in december 2013 gepleit.

Groenestroom - en warmtekrachtcertificaten

Het Decreet van 8/5/2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (kortweg het ''Energiedecreet'') verplicht
netbeheerders om een minimumsteun toe te kennen voor de productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare
energiebronnen of een kwalitatieve WKK, voor zover de installaties aangesloten zijn op hun net en voor zover de producent
daarom verzoekt.
Het bedrag van de minimumsteun is afhankelijk van de gebruikte hernieuwbare energiebron en productietechnologie. De
minimumsteun is afhankelijk van de datum waarop de installatie in gebruik wordt genomen.
Begin 2011 was de minimumsteun bv. 330 euro per certificaat voor zonne-energie, 90 euro per certificaat voor windenergie op
land en 27 euro per certificaat voor een WKK. De certificaten worden aan de netbeheerders aangeboden indien de marktwaarde
van de certificaten lager is dan de minimumsteun.

Het Energiedecreet voorziet dat de netbeheerders de groenestroom- en warmtekrachtcertificaten op regelmatige tijdstippen
verkopen op de markt om de kosten verbonden aan de verplichting te recupereren. Zowel voor groene stroom als voor de WKK's
was er in 2011 een overschot aan certificaten, waardoor de marktprijs van de certificaten sterk gedaald is en slechts een beperkt
gedeelte van de certificaten door de netbeheerders verkocht kon worden.

Om het certificatenoverschot weg te werken, is een significante verhoging van de groenestroom- en WKK-doelstelling
noodzakelijk. Het politiek overleg hieromtrent is einde 2011 gestart, maar heeft nog niet geleid tot concrete resultaten. Zonder
aanpassing van de doelstelling dreigt de markt volledig in elkaar te stuiken, zullen steeds meer certificaten aan de netbeheerders
aangeboden worden en dreigen de certificaten waardeloos te worden.
Eind 2011 bedraagt de voorraad groenestroom - en warmtekrachtcertificaten, bij de INFRAX-DNB's, 38 miljoen euro.

Infra-X-net

De overeenkomst met Telenet voorziet dat de kabelinfrastructuur eigendom blijft van de DNB's en dat Infrax derhalve op deze
infrastructuur bepaalde diensten mag aanbieden aan de kabelgemeenten.

In dit kader heeft Infrax beslist om via het kabelnetwerk volgende diensten voor de gemeenten uit te bouwen:
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- Infra-LAN-net: dit is het verbinden van verschillende gebouwen van de gemeenten/OCMW tot één eigen computernetwerk;
- Infra-TEL-net: dit is het verbinden van telefonie en telefooncentrales van gebouwen naar het hoofdgebouw van de gemeente.
Dit hoofdgebouw wordt dan over het kabelnetwerk verbonden met de met Infrax gedeelde telefonieoperator;
- Infra-INTER-net: het verlenen van breedbandtoegang tot het internet van de verschillende gebouwen via het kabelnetwerk.

Deze nieuwe dienst kent een groot succes: eind 2011 zijn 78 gemeenten toegetreden voor Infra-X-net.

Atrias

Ingevolge een akkoord tussen Infrax, Eandis, Ores en Sibelga werd op 9 mei 2011 een bedrijf opgericht onder de naam Atrias.
Dit bedrijf heeft als doelstelling de opmaak van een nieuw marktmodel en de realisatie van het centrale clearing house.

Met dit centraal clearing house wenst men een ICT-platform te ontwikkelen voor het beheren en de uitwisseling van alle berichten
tussen de marktpartijen in de energiemarkt. Dit platform komt dan in de plaats van de bestaande clearing houses.

Slimme netten en slimme meters

Infrax werkt volop aan de nieuwe uitdagingen die momenteel voor het elektriciteitsnet voor de deur staan, namelijk slimme meters
en slimme netten.

In dit kader werden concrete projecten opgestart:

- het project ''slimme meters'': De proof of concept, tijdens dewelke de technische haalbaarheid van het concept moest
onderzocht worden, is inmiddels achter de rug en is succesvol gebleken. Er werd gestart met de volgende fase: pilootproject. De
bedoeling is nu tegen 2012 10 000 meters te installeren in het Infrax-gebied.

- METAPV-project is een Europees gesubsidieerd project waarbij de invloed van een massale inplanting van zonnecellen op het
elektriciteitsnet wordt onderzocht in het kader van slimme netten. Dit project is gestart in 2009 en loopt over vijf jaar. De partners
in het project zijn 3E, Infrax, Arsenal Research, SMA, University of Ljubljana en LRM.

Langetermijnkredieten

Infrax heeft een aanbesteding uitgeschreven voor leningen door de Infrax-groep voor een totaal van 170 miljoen euro.

Resultaat

Infrax opereert als ''kostencentrum''. Infrax verzorgt de exploitatie in naam en voor rekening van zijn vennoten. Dit heeft tot gevolg
dat de kosten die Infrax maakt namens zijn vennoten, verrekend worden via de balans. Op de resultatenrekening komen enkel de
eigen kosten van Infrax. Dit zijn hoofdzakelijk eigen personeelskosten, kosten gerelateerd aan het hoofdkantoor en ICT-kosten.

Het resultaat van Infrax bedraagt 174.690 euro. Er is geen financieel resultaat noch een uitzonderlijk resultaat. Samen met de
overgedragen winst van vorige boekjaren (367 445,62 euro) bedraagt het te verdelen resultaat 542 135,62 euro.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld een bedrag van 8 734,50 euro toe te voegen aan de wettelijke reserves en het
saldo, 533 401,12 euro, als dividend uit te keren aan de vennoten.

Belangrijke gebeurtenissen na de sluiting van de jaarrekening 2011

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na de sluiting van de jaarrekening te vermelden die een impact kunnen hebben op de
rekeningen.

Commentaar en toelichting bij de balans en de exploitatierekening van 2011

Wij verwijzen hierbij naar de commentaar opgenomen in de jaarrekening en de bijlagen bij de jaarrekening.

De Raad van Bestuur stelt aan de gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders voor om:
a)de jaarrekening en de daarin opgenomen resultaatverwerking zoals voorgesteld goed te keuren;
b)en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat.

De Raad van bestuur dankt ten slotte de medewerkers voor de inzet en de toewijding, alsook de aandeelhouders voor het sterke
en blijvende vertrouwen.

Paul De fauw
Algemeen directeur
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Verslag van het college van commissarissen aan de algemene vergadering der aandeelhouders van Infrax
CVBA over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011

Verklaring zonder voorbehoud over de jaarrekening

Verklaring zonder voorbehoud

Verslag van het college van commissarissen aan de algemene vergadering der aandeelhouders van Infrax CVBA over
de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van
commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen.

Verklaring zonder voorbehoud over de jaarrekening
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, opgesteld
overeenkomstig het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van €
186.222.326 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 174.690.
Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Deze
verantwoordelijkheid omvat: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking
tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of het maken van fouten bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken
van boekhoudkundige schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van het college van commissarissen
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België
geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen
vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van
controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De keuze van deze
controlewerkzaamheden hangt af van onze beoordeling alsook van onze inschatting van het risico dat de jaarrekening
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of het maken van fouten.
Bij het maken van onze risico-inschatting houden wij rekening met de bestaande interne controle van de
vennootschap met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening ten einde in de gegeven
omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen, maar niet om een oordeel te geven over de effectiviteit van
de interne controle van de vennootschap. Wij hebben tevens de gegrondheid van de waarderingsregels, de
redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige schattingen gemaakt door de vennootschap, alsook de
voorstelling van de jaarrekening, als geheel beoordeeld. Ten slotte hebben wij van de raad van bestuur en van de
verantwoordelijken van de vennootschap de voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen
verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het
uitbrengen van ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011 een getrouw beeld van het vermogen, de
financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van
vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van
aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons
echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap
wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde
feiten op haar toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen
onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in
België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van
vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt
voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
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Hasselt, 22 maart 2012
Het college van commissarissen,

Ref: 12SO0084

Opgemaakt te:

Hasselt

22-03-2012
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