
 

 

        
40     1    

NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  VOL 1.1 
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Adres: ..........................................................................................................................................................Nr.: ................ Bus: ............... 
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Land: .................................................................... 
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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. 
 
 
JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van  / / 
 

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / /  tot  / / 
 

Vorig boekjaar van   / /  tot  / / 

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

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

Totaal aantal neergelegde bladen: ....................... Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat 
ze niet dienstig zijn: ..................................................................................................................................................................................... 

 
 
   
 

                                                      
*  Facultatieve vermelding. 
**  Schrappen wat niet van toepassing is. 
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Jaarverslag, Verslag van de commissarissen

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

OCR9002

Lies Laridon
Ijzerlaan 58, 8600 Diksmuide, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
25/03/2013 -

Didier Vandeputte
Nederweg 14 bus 7, 8870 Izegem, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Karl Bonny
Bruggestraat 5, 8480 Ichtegem, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Ignace Dereeper
Weststraat 14, 8460 Oudenburg, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Geert Dessein
Provinciebaan 86A, 8880 Ledegem, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Jos Goethals
Schuddebeurzeweg 6, 8810 Lichtervelde, België

Bestuurder
25/03/2013 -



Nr. VOL 1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

BE 0205.157.176

First - VOL2015 - 2 / 60

Geert Van Exem
Zuidwallandstraat 1, 8650 Houthulst, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Greet Vyncke
Bastienweg 6, 8620 Nieuwpoort, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Luc Wynant
Muilenstraat 1 bus 12, 1770 Liedekerke, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Stefan Poortmans
Seringenstraat 17, 2340 Beerse, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Jan Seynhaeve
Nieuwstraat 88, 8560 Wevelgem, België

Bestuurder
25/03/2013 - 26/10/2015

Wilfried Vanacker
Heirweg - Zuid 83, 8770 Ingelmunster, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Johan Vanysacker
Zuidschotestraat 14, 8920 Langemark-Poelkapelle, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Anna Verduyn
Wijnendalestraat 17, 8820 Torhout, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Patrick Lanssens
Swal 10, 8680 Koekelare, België

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
25/03/2013 -

Annie Cool
Vaarstraat 37, 8470 Gistel, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Jacques Maelfait
Kuurnsestraat 4, 8531 Hulste, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Janna Opstaele
Leffingestraat 23b, 8432 Leffinge, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Nessim Ben Driss
Waterstraat 61, 8890 Moorslede, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Johan Braem
Handzaamse Nieuwstraat 2A, 8610 Kortemark, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Bart Craane
Meergoorstraat 70, 2340 Beerse, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Koen De Handsetters
Wagenmakerijstraat 5, 8600 Diksmuide, België

Bestuurder
17/11/2014 -

Eric De Keyser
Tuinwijk 70, 8600 Diksmuide, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Rik Debeaussaert
Noordabeelstraat 79, 8830 Hooglede, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Karine Declerck
Zevekoteheirweg 32A, 8470 Gistel, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Anthony Dumarey
Markstraat 22 bus 5, 8460 Oudenburg, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Herman Lenaerts
Stoktsebaan 47, 2350 Vosselaar, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Georges Lievens
Vedastusstraat 25, 8490 Jabbeke, België

Bestuurder
25/03/2013 -
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Marleen Messely
Beiaardstraat 57, 8860 Lendelede, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Geert Moerkerke
Kasteelstraat 2, 8840 Staden, België

Bestuurder
25/03/2013 -

Dirk Van Walleghem
Slagmeersenstraat 41, 8870 Izegem, België

Bestuurder
17/11/2014 -

Willy Boone
Hertog Van Arenbergdreef 6, 8680 Koekelare, België

Bestuurder
14/12/2015 -

Stefaan Reynaert
Aernoudstraat 15A, 8460 Oudenburg, België

Bestuurder
16/01/2015 - 23/11/2015

Stijn Tant
Rozenstraat 37, 8560 Wevelgem, België

Bestuurder
26/10/2015 -

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Nr.: BE 0446.334.711
Herckenrodesingel 4a bus 1, 3500 Hasselt, België
Lidmaatschapsnr.: B160

Commissaris
03/06/2014 - 03/06/2017

Vertegenwoordigd door:

Stefan Olivier
(vast vertegenwoordiger van Stefan Olivier BVBA)
Lidmaatschapsnr.: A01761



Nr. VOL 1.2

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 / 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.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

*  Schrappen wat niet van toepassing is.
** Facultatieve vermelding.
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 606.788.153,01 601.787.569,12

Oprichtingskosten .................................................................... 5.1 20 ............................. 4.205,33

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.2 21 2.129.726,38 2.428.062,74

Materiële vaste activa .............................................................. 5.3 22/27 583.587.291,76 582.597.572,35

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 38.528.522,63 39.489.080,31

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 499.660.808,32 492.760.405,10

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 1.483.333,07 1.651.154,96

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 1.247.365,41 833.823,58

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 42.667.262,33 47.863.108,40

Financiële vaste activa ............................................................
5.4/
5.5.1 28 21.071.134,87 16.757.728,70

Verbonden ondernemingen ................................................... 5.14 280/1 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 280 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 281 ............................. .............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 5.14 282/3 6.180.964,58 6.180.964,58

Deelnemingen ................................................................... 282 6.180.964,58 6.180.964,58

Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 14.890.170,29 10.576.764,12

Aandelen ........................................................................... 284 14.888.371,13 10.573.964,96

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 1.799,16 2.799,16

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 169.441.933,33 158.279.830,54

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 61.552.770,32 57.856.565,62

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 61.552.770,32 57.856.565,62

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 1.757.274,88 1.139.339,97

Voorraden .............................................................................. 30/36 ............................. .............................

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 ............................. .............................

Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................

Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................

Handelsgoederen ............................................................. 34 ............................. .............................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................

Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 1.757.274,88 1.139.339,97

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 14.758.677,90 13.070.528,82

Handelsvorderingen .............................................................. 40 7.631.961,98 6.662.918,08

Overige vorderingen .............................................................. 41 7.126.715,92 6.407.610,74

Geldbeleggingen ......................................................................
5.5.1/
5.6 50/53 15,33 135.646,34

Eigen aandelen ...................................................................... 50 ............................. .............................

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 15,33 135.646,34

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 66.870,72 1.196.272,88

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.6 490/1 91.306.324,18 84.881.476,91

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 776.230.086,34 760.067.399,66
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 508.730.703,46 507.136.072,11

Kapitaal ..................................................................................... 5.7 10 240.699.375,00 240.508.400,00

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 240.699.375,00 240.508.400,00

Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 ............................. .............................

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 4.355.914,36 4.355.914,36

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 90.795.825,64 92.694.994,17

Reserves ................................................................................... 13 154.729.802,10 146.712.859,96

Wettelijke reserve .................................................................. 130 19.493.707,36 18.863.180,68

Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 36.572.998,84 34.864.805,31

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 ............................. .............................

Andere .............................................................................. 1311 36.572.998,84 34.864.805,31

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 263.842,07 92.984.873,97

Beschikbare reserves ............................................................ 133 98.399.253,83 .............................

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

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 18.149.786,36 22.863.903,62

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 15.320.582,03 9.669.544,55

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 5.839.000,00 9.669.544,55

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................

Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 5.8 163/5 5.839.000,00 9.669.544,55

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 9.481.582,03 .............................

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 252.178.800,85 243.261.783,00

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.9 17 169.848.442,13 162.619.055,11

Financiële schulden ............................................................... 170/4 169.848.442,13 162.619.055,11

Achtergestelde leningen ................................................... 170 14.921.864,22 .............................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 1.260.362,73 903.921,02

Kredietinstellingen ............................................................ 173 60.666.215,18 68.715.134,09

Overige leningen ............................................................... 174 93.000.000,00 93.000.000,00

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 53.672.289,14 58.848.452,37

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 42 14.346.066,60 8.086.488,37

Financiële schulden ............................................................... 43 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 10.162.933,14 9.192.054,87

Leveranciers ..................................................................... 440/4 10.162.933,14 9.192.054,87

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. 507.103,34
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 5.9 45 11.693.694,86 2.604.745,47

Belastingen ....................................................................... 450/3 3.817.590,87 184.030,22

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 7.876.103,99 2.420.715,25

Overige schulden ................................................................... 47/48 17.469.594,54 38.458.060,32

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.9 492/3 28.658.069,58 21.794.275,52

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 776.230.086,34 760.067.399,66
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/74 155.647.004,97 144.401.409,57

Omzet .................................................................................... 5.10 70 123.111.617,62 119.612.225,97
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 617.934,91 -1.596.920,44

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. 1.187.264,30

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 5.10 74 31.917.452,44 25.198.839,74

Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) 60/64 136.885.114,25 124.684.594,06

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 8.964.376,64 8.270.130,15

Aankopen .......................................................................... 600/8 8.964.376,64 8.270.130,15

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 ............................. .............................

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 77.944.078,14 69.566.311,65

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.10 62 32.196.567,58 31.828.766,75
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 17.385.811,69 16.664.671,98
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 128.310,06 1.342.746,86
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 5.10 635/7 230.000,00 -3.065.940,19

Andere bedrijfskosten ............................................................ 5.10 640/8 35.970,14 77.906,86

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 18.761.890,72 19.716.815,51

Financiële opbrengsten ........................................................... 75 6.466.302,51 6.747.948,76

Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. 750 1.613.979,95 1.676.154,33

Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 751 26.575,26 44.219,37

Andere financiële opbrengsten .............................................. 5.11 752/9 4.825.747,30 5.027.575,06

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.11 65 6.509.185,28 11.387.993,61

Kosten van schulden ............................................................. 650 6.071.285,25 6.022.832,48
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................

Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) 652/9 437.900,03 5.365.161,13

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ..........................................................................(+)/(-) 9902 18.719.007,95 15.076.770,66
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 1.987.565,79 37.550.033,96
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa ..................................................................................... 760 ............................. 1.476.195,70
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa ..................................................................................... 761 ............................. .............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ............................................................................... 762 ............................. 34.375.913,05

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................... 763 483.963,70 126.121,28

Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 5.11 764/9 1.503.602,09 1.571.803,93

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 3.490.191,57 6.891.913,56
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 .................. 663 916.412,92 877.184,91

Andere uitzonderlijke kosten ................................................. 5.11 664/8 2.573.778,65 6.014.728,65
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-) 669 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 17.216.382,17 45.734.891,06

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 168.139,56 .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 135.858,08 .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 5.12 67/77 4.374.287,92 390,99

Belastingen ............................................................................ 670/3 4.374.287,92 390,99
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 12.874.375,73 45.734.500,07

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 263.842,07 7.572.792,39

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 12.610.533,66 38.161.707,68
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................(+)/(-) 9906 12.610.533,66 38.161.707,68

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-) (9905) 12.610.533,66 38.161.707,68

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........(+)/(-) 14P ............................. .............................

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 6.044.906,54 2.286.725,00

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................ 6920 630.526,68 2.286.725,00

aan de overige reserves ................................................................. 6921 5.414.379,86 .............................

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

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................. 794 ............................. .............................

Uit te keren winst ............................................................................... 694/6 6.565.627,12 35.874.982,68

Vergoeding van het kapitaal ........................................................... 694 6.565.627,12 35.874.982,68

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................... 695 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................. 696 ............................. .............................

Nr. VOL 4BE 0205.157.176
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TOELICHTING

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 20P xxxxxxxxxxxxxxx 4.205,33

Mutaties tijdens het boekjaar
Nieuwe kosten van het boekjaar ..................................................................... 8002 ........................

Afschrijvingen ................................................................................................. 8003 4.205,33

Andere ..................................................................................................(+)/(-) 8004 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ (20) ........................

Waarvan
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen
en andere oprichtingskosten ........................................................................... 200/2 ........................

Herstructureringskosten .................................................................................. 204 ........................

Nr. VOL 5.1BE 0205.157.176
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 3.493.792,57

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 210.172,08

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8032 126.032,07

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8042 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 3.577.932,58

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 1.065.729,83

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 390.878,51

Teruggenomen ............................................................................................... 8082 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8092 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8102 8.402,14

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8112 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 1.448.206,20

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 2.129.726,38

Nr. VOL 5.2.2BE 0205.157.176
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 59.806.084,56

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 269.170,25

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 1.048.449,35

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 199.051,14

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 59.225.856,60

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx 1.351.076,44

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8221 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 164.152,79

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8241 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 1.186.923,65

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 21.668.080,69

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 938.479,22

Teruggenomen ............................................................................................... 8281 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8291 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8301 722.302,29

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 21.884.257,62

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 38.528.522,63

Nr. VOL 5.3.1BE 0205.157.176
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 699.028.012,96

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 2.564.700,43

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 8.786.837,31

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 22.238.776,29

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 715.044.652,37

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx 113.468.608,94

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8222 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8232 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8242 13.129.807,50

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 126.598.416,44

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 319.736.216,80

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 15.312.648,45

Teruggenomen ............................................................................................... 8282 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 7.910.211,10

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 14.843.606,34

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 341.982.260,49

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 499.660.808,32

Nr. VOL 5.3.2BE 0205.157.176
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 20.807.870,82

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 113.285,70

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 149.391,62

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 20.771.764,90

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx 1.283.892,70

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 1.283.892,70

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 20.440.608,56

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 281.107,59

Teruggenomen ............................................................................................... 8283 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8293 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 149.391,62

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 20.572.324,53

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 1.483.333,07

Nr. VOL 5.3.3BE 0205.157.176
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 3.543.851,83

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8164 872.034,42

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8174 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8184 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 4.415.886,25

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8214 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8224 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8234 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8244 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 2.710.028,25

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 458.492,59

Teruggenomen ............................................................................................... 8284 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8294 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8304 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8314 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324 3.168.520,84

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 1.247.365,41

WAARVAN

Terreinen en gebouwen .................................................................................... 250 ........................

Installaties, machines en uitrusting ................................................................. 251 ........................

Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 1.247.365,41

Nr. VOL 5.3.4BE 0205.157.176
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 47.863.108,40

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 15.528.182,52

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8176 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 -20.724.028,59

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 42.667.262,33

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8216 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8226 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8236 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8246 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8276 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8286 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8296 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8306 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8316 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (27) 42.667.262,33

Nr. VOL 5.3.6BE 0205.157.176
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN

AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 6.180.964,58

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8362 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8372 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8382 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392 6.180.964,58

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8412 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8422 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8432 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8442 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8472 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8482 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8492 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8502 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8512 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8542 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (282) 6.180.964,58

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 283P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8582 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8592 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8602 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8612 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8622 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8632 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (283) ........................

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8652 ........................

Nr. VOL 5.4.2BE 0205.157.176
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx 10.595.004,90

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8363 4.314.406,17

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8373 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8383 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393 14.909.411,07

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

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 xxxxxxxxxxxxxxx 12.394,65

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 12.394,65

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553P xxxxxxxxxxxxxxx 8.645,29

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

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553 8.645,29

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) 14.888.371,13

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 2.799,16

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8583 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8593 1.000,00

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8603 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8613 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8623 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8633 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 1.799,16

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8653 ........................

Nr. VOL 5.4.3BE 0205.157.176
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Nr. VOL 5.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

Aangehouden
maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

rechtstreeks dochters Eigen vermogen Nettoresultaat

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en, zo het een onderneming naar

Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER Aantal % %

Jaarrekening
per

Munt-
code (+) of (-)

(in eenheden)

BE 0205.157.176

First - VOL2015 - 19 / 60

INTER-REGIES
BE 0207.622.758
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Koningsstraat 55 bus 10, 1000 Brussel, België 31/12/2014 EUR 1.115.270,00 11.487,00

aandelen op naam 1.396 8,12 0,0

INTERKABEL
BE 0458.440.014
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
TRICHTERHEIDEWEG 8, 3500 Hasselt,
België 31/12/2014 EUR 26.665.689,00 1.707.396,00

aandelen op naam: A1 + A2 343.929 26,73 0,0

INFRAX
BE 0882.509.166
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Koningsstraat 55 bus 15, 1000 Brussel, België 31/12/2014 EUR 11.862.600,00 150.022,00

Maatschappelijke aandelen 89.300 19,0 0,0
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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 15,33 135.646,34

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ............................................................................. 8686 15,33 135.646,34

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
Over te dragen malus CREG elektriciteit en gas ............................................................................................... 54.827.525,01

Groenestroomcertificaten : solidarisering en voorraad ...................................................................................... 36.005.201,69

Energie in de meters gas ................................................................................................................................... 247.658,42

Diversen ............................................................................................................................................................ 225.939,06

Nr. VOL 5.6BE 0205.157.176
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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 xxxxxxxxxxxxxxx 240.508.400,00

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... (100) 240.699.375,00

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Toekenning aandelen ondergronds brengen netten .................................. 190.975,00 7.639

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Gemeenten ................................................................................................ 237.463.300,00 9.498.532

Provincie West-Vlaanderen ....................................................................... 3.236.075,00 129.443

..................................................................................................................... ........................ ........................

..................................................................................................................... ........................ ........................

Aandelen op naam .......................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen .......................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Codes
Niet-opgevraagd

bedrag
Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................ (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................

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 ........................

Nr. VOL 5.7BE 0205.157.176
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Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8761 1.417.914

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

Nr. VOL 5.7BE 0205.157.176
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VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG

VOORKOMT

Geschillen i.v.m. procedures kabeltelevisie ....................................................................................................... 5.000.000,00

Oninbare vorderingen ........................................................................................................................................ 839.000,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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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 14.346.066,60

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 5.968.745,64

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 328.402,05

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 8.048.918,91

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) 14.346.066,60

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 44.047.894,50

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 14.921.864,22

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 1.260.362,73

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 27.865.667,55

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 44.047.894,50

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 125.800.547,63

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 32.800.547,63

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 93.000.000,00

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 125.800.547,63
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Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

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 ........................

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 (post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ............................................................................................................... 9072 ........................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 230.233,85

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 3.587.357,02

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................... 9076 ........................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9077 7.876.103,99
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
100 KWH gratis ................................................................................................................................................. 1.844.322,84

Oplaadpunten OCMW ....................................................................................................................................... 87.000,00

Afgr kosten GSC & WKC 2015 .......................................................................................................................... 900.372,28

Toe te rekenen financiële kosten ....................................................................................................................... 114.858,40

Ontvangen Opex vergoeding Telenet 2016 ....................................................................................................... 581.034,61

Energie in de meters elektriciteit ....................................................................................................................... 9.639.861,38

Bonus Creg elektriciteit en gas 2010 ................................................................................................................. 3.261.308,50

Bonus Creg gas 2012 ........................................................................................................................................ 2.259.042,14

Bonus Creg gas 2013 ........................................................................................................................................ 2.367.312,29

Bonus Creg elektriciteit 2015 ............................................................................................................................. 4.751.850,79

Toe te rekenen kosten federale bijdrage ........................................................................................................... 2.664.952,90

Diversen ............................................................................................................................................................ 186.153,45
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Elektriciteit ................................................................................................ 92.679.284,91 92.442.077,72

Aardgas .................................................................................................... 14.512.524,10 13.354.353,69

Kabeltelevisie ........................................................................................... 3.951.137,74 3.697.989,69

Riolering ................................................................................................... 11.592.868,79 9.922.286,79

Verkoop van warmte ................................................................................ 375.802,08 195.518,08

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 344 355

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 332,8 344,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 491.808 543.911

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 23.625.140,54 22.683.061,83

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 6.841.110,18 7.354.672,28

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 ........................ ........................

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 1.730.316,86 1.791.032,64

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 128.310,06 1.342.746,86

Teruggenomen ......................................................................................... 9113 ........................ ........................

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 358.310,06 2.883.450,72

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 128.310,06 5.949.390,91

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 35.970,14 77.906,86

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 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Kosten voor de onderneming ........................................................................ 617 ........................ ........................
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ..................................................................................... 9125 326.534,05 417.136,71

Interestsubsidies ...................................................................................... 9126 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Diverse financiële opbrengsten ................................................................ 39.481,17 12.384,31

TELENET / Canon-vergoeding ................................................................ 4.319.935,04 4.442.723,99

Kapitaalkostenvergoeding banking GSC ................................................. 139.797,04 155.330,05

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio ............... 6501 ........................ ........................

Geactiveerde intercalaire interesten .............................................................. 6503 ........................ ........................

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt ........................................................................................................ 6510 ........................ ........................

Teruggenomen ............................................................................................. 6511 ........................ ........................

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling
van vorderingen ............................................................................................ 653 ........................ ........................

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ............................................................................................... 6560 ........................ ........................

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 6561 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Bankkosten .........................................................................................(+)/(-) 6.428,75 6.930,11

Diverse ................................................................................................(+)/(-) 3.455,06 2.975,26

Netting financieel resultaat Infrax CVBA .............................................(+)/(-) 428.016,22 436.643,76

Unwinding swap ..................................................................................(+)/(-) 0,00 4.918.612,00

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
Reconciliatie elektriciteit en aardgas ................................................................................................................. 1.162.984,92

Netting uitzonderlijk resultaat Infrax CVBA ........................................................................................................ 77.539,94

Overige uitzonderlijke opbrengsten ................................................................................................................... 263.077,23

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
Extra dotatie pensioenfonds statutaire personeelsleden ................................................................................... 2.375.000,00

Overige uitzonderlijke kosten ............................................................................................................................ 198.778,65

............................................................................................................................................................................. ........................
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 4.374.287,92

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 4.374.287,92

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

Notionele intrestaftrek .............................................................................................................(+)/(-) -6.092.021,38

Verworpen uitgaven ................................................................................................................(+)/(-) 1.231.660,39

DBI aftrek ................................................................................................................................(+)/(-) -1.533.280,95

Belaste reserves ......................................................................................................................(+)/(-) 2.406.468,26

Andere .....................................................................................................................................(+)/(-) -135.169,02

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 18.737.422,81 11.062.629,17

Door de onderneming ................................................................................... 9146 10.794.342,66 6.342.401,10

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 7.430.398,43 7.561.913,48

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 75.886,88 ........................
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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 167.200.000,00

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 167.200.000,00

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 nog 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 nog 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 ........................
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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 OVERLEVINGSPENSIOEN

TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN, MET OPGAVE VAN DE GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT

VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ................... 9220 ........................

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen 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

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

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Het maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd (code 9153) is 
samengesteld uit: 
 
1. Een solidaire waarborg t.b.v. 13.300.000,00 euro verleend aan Infrax CVBA voor KBC-leningen. 
2. Een solidaire waarborg t.b.v. 20.900.000,00 euro verleend aan Infrax CVBA voor kredietlijnen. 
3. Een solidaire waarborg t.b.v. 38.000.000,00 euro verleend in het kader van de verhoging van het programma thesauriebewijzen 
binnen Infrax CVBA. 
4. Een waarborg t.b.v. 95.000.000,00 euro verleend aan Infrax CVBA in het kader van het EMTN-programma. 
 
Infrax West, Iveg en Infrax Limburg zijn per 1 januari 2012 toegetreden tot de DIBISS (repartitie-systeem). Ethias blijft de financieel 
en administratief beheerder. Door de toetreding wordt het basispensioen gesolidariseerd over talrijke openbare besturen. De 
lopende pensioenen worden grotendeels overgenomen door de DIBISS en de nieuwe pensioenen zijn sowieso ten laste van de 
DIBISS. De te betalen patronale bijdragen volgen voortaan de basisbijdrage bepaald door de DIBISS, aangevuld met een 
responsabiliseringsbijdrage. De bestaande reserves in de eigen pensioenfondsen blijven eigendom van de DNB’s en zullen worden 
aangewend om de verwachte stijging van de basisbijdrage en de responsabiliseringsbijdrage mee te financieren. 
 
Een studie van Ethias (1 februari 2016) toont aan dat de huidige dotaties aan het pensioenfonds volstaan om te voldoen aan de 
toekomstige pensioenverplichtingen. 
 
De opgebouwde pensioenreserves bij Infrax West bedragen eind 2015 : 171 miljoen euro,
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wat volledig extern ondergebracht is bij de pensioenverzekeraar Ethias. Om de pensioenverplichtingen van het statutair personeel te
waarborgen werd in 2015 nog een aanvullende dotatie voor een bedrag van 2 375 000 euro gedaan aan het externe pensioenfonds. 
 
Het vermogensbeheer van het extern geplaatste pensioenfonds wordt verzekerd door drie beheerders: Ethias (tak 21), CANDRIAM
en KBC Asset Management (beiden tak 23). 
 
Het pensioenfonds Infrax West bestaat uit 2 delen : 
- deel groepsverzekering om de niet overgenomen pensioenverplichtingen en pensioensupplementen te dekken. De opgebouwde
reserves bedragen 71,5 miljoen euro; 
- deel bijdrageverzekeringen om de verwachte stijging van de bijdragevoet en responsabiliseringsbijdrage op te vangen. De
opgebouwde reserves bedragen 99,2 miljoen euro. 
 
Infrax West heeft diverse bankwaarborgen aangegaan t.b.v. 727.391,87 euro 
 
Medewerkers van Infrax West kunnen bepaalde rechten opbouwen zoals jubileumpremies. De kosten mbt deze premies worden
opgenomen in de boekhouding, en dit in het jaar dat de kosten zich voordoen. 
 
Regulatoire saldi 
 
De regulatoire saldi met betrekking tot de periode 2010 - 2015 voor de gereguleerde activiteit elektriciteit, zoals deze in de
jaarrekening werden opgenomen onder de overlopende rekeningen (per jaar worden tekorten opgenomen onder de overlopende
rekeningen van het actief, overschotten onder de overlopende rekeningen van het passief), bedragen in totaal een gecumuleerd
tekort van 45.210.737 euro. 
De regulatoire saldi met betrekking tot de periode 2010 - 2015 voor de gereguleerde activiteit aardgas, zoals deze eveneens in de
jaarrekening werden opgenomen onder de overlopende rekeningen (per jaar worden tekorten opgenomen onder de overlopende
rekeningen van het actief, overschotten onder de overlopende rekeningen van het passief), bedragen in totaal een gecumuleerd
overschot van - 3.022.726 euro. 
Zoals uitgebreid toegelicht in het jaarverslag van de raad van bestuur, opgenomen onder VOL 8, dienen deze saldi moeten met het
nodige voorbehoud behandeld worden vermits de VREG deze bedragen nog niet definitief bevestigd heeft. De integrale verrekening
in de tarieven is derhalve pas zeker bij de definitieve bevestiging van de regulator. 
 
Waardering groenestroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtcertificaten (WKC) 
 
Eind 2015 vertegenwoordigt de voorraad groenestroom- (302.631 stuks) en warmtekrachtcertificaten (55.579 stuks) 28,3 miljoen
euro. 
 
De Vlaamse overheid heeft met haar besluit van 10 januari 2014 bepaald dat alle netbeheerders 1,5 miljoen certificaten gedurende
een aantal jaren moeten immobiliseren (‘banken’), m.a.w. niet aanbieden aan de markt teneinde vraag en aanbod te herstellen. De
banking voor Infrax West gaat over 86.193 stuks GSC en 21.184 stuks WKC. De Vlaamse overheid staat borg voor de gebankte
certificaten (93 euro per gebankt GS-certificaat en 27 euro per gebankt WK-certificaat of in totaal 8,6 miljoen euro voor Infrax West)
en heeft voor 2015 de financieringskosten vergoed. Voor de niet-gebankte certificaten is er mogelijk een risico dat deze in de
toekomst niet op de markt kunnen verkocht worden aan de prijs van 88 euro, respectievelijk 20 euro, wat voor een bijkomend tekort
op de exogene kosten bij de netbeheerders kan zorgen. De voorraadwaarde van de niet-gebankte certificaten van Infrax West
bedraagt ca. 19,7 miljoen 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) 6.180.964,58 6.180.964,58

Deelnemingen ............................................................................................... (282) 6.180.964,58 6.180.964,58

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9272 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9282 ........................ ........................

Vorderingen ..................................................................................................... 9292 ........................ 1.213.168,34

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9302 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9312 ........................ 1.213.168,34

Schulden .......................................................................................................... 9352 104.148.154,05 101.260.536,43

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9362 93.000.000,00 93.000.000,00

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9372 11.148.154,05 8.260.536,43

Nr. VOL 5.14BE 0205.157.176

First - VOL2015 - 34 / 60



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

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale
marktvoorwaarden te inventariseren, dient geen enkele transactie buiten normale marktvoorwaarden te
worden vermeld. ................................................................................................................................................ 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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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 84.729,93

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 18.360,00

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

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 27.534,00

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 40.047,00

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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AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE WAARDE

Boekjaar

SCHATTING VAN DE REËLE WAARDE VOOR ELKE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE

NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE WAARDE IN HET ECONOMISCH VERKEER, MET OPGAVE VAN DE

OMVANG EN DE AARD VAN DE INSTRUMENTEN

Marktwaarde IRS rente-indekking lening 30M euro, afgesloten op 30/11/2012 ......................................(+)/(-) -713.199,54

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: .......... .......... .......... .......... ..........

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 Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ..................................................................................... 1001 288,1 250,5 37,6

Deeltijds ................................................................................... 1002 61,8 27,2 34,6

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 332,8 264,1 68,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 420.740 365.205 55.535

Deeltijds ................................................................................... 1012 71.068 32.773 38.295

Totaal ....................................................................................... 1013 491.808 397.978 93.830

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 26.513.412,76 23.054.741,38 3.458.671,38

Deeltijds ................................................................................... 1022 5.683.154,82 2.500.588,12 3.182.566,70

Totaal ....................................................................................... 1023 32.196.567,58 25.555.329,50 6.641.238,08

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ........................... 1033 ........................ ........................ ........................

Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 1003 344,5 274,6 69,9

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 543.911 439.546 104.365

Personeelskosten ......................................................................... 1023 31.828.766,75 25.721.494,00 6.107.272,75

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................. 1033 ........................ ........................ ........................
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WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers .................................................................... 105 285 59 327,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 285 59 327,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 ........................ ........................ ........................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 112 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 113 ........................ ........................ ........................

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 248 24 265,4

lager onderwijs .................................................................... 1200 2 ........................ 2,0

secundair onderwijs ............................................................ 1201 148 15 159,3

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 86 9 92,1

universitair onderwijs .......................................................... 1203 12 ........................ 12,0

Vrouwen .................................................................................. 121 37 35 62,4

lager onderwijs .................................................................... 1210 3 1 3,5

secundair onderwijs ............................................................ 1211 11 17 22,9

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 15 15 26,8

universitair onderwijs .......................................................... 1213 8 2 9,2

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 35 1 35,5

Bedienden ............................................................................... 134 250 58 292,3

Arbeiders ................................................................................. 132 ........................ ........................ ........................

Andere ..................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................

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 ........................ ........................
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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 die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister ..................................................................... 205 6 ........................ 6,0

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 210 6 ........................ 6,0

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 16 1 16,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 16 1 16,8

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 12 1 12,8

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................ 341 ........................ ........................ ........................

Afdanking ................................................................................. 342 1 ........................ 1,0

Andere reden ........................................................................... 343 3 ........................ 3,0

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

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5801 242 5811 50

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 4.653 5812 905

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5803 293.123,50 5813 56.999,25

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 293.123,50 58131 56.999,25

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 146 5831 22

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 1.995 5832 384

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5823 204.052,04 5833 37.958,13

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

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

De kosten die aan de exploitatie voorafgaan en de diverse kosten die betrekking hebben op de vaste

activa in aanbouw, worden gewaardeerd tegen de kostprijs.   Deze kosten worden lineair afgeschreven

over 5 jaar.

2. Immateriële vaste activa

De rubriek immateriële vaste activa omvat de kosten van softwarelicenties en kosten voor

inventarisatie en modellering van rioleringsnetten en worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

De kosten van softwarelicenties worden lineair afgeschreven over 5 jaar; de kosten van

inventarisatie en modellering rioleringsnetten worden lineair afgeschreven over 10 jaar.

3. Materiële vaste activa

In 2012 werden de boekhoudkundige waarden van de MVA gealligneerd aan de technische inventaris van

deze activa. Dit heeft tot  gevolg  dat er een verschuiving  geweest is in de verschillende

componenten van de activa. (oorspronkelijke waarden, meerwaarden en afschrijvingen) Deze

verschuivingen werden weergegeven in de toelichting van de jaarrekening.  In 2013 werd deze

oefening afgerond, wat nog een verschuiving heeft teweeg gebracht tussen de verschillende

componenten, zoals weergegeven in de toelichting van de jaarrekening 2013.  Deze verschuivingen

hebben geen impact gehad op de netto boekwaarden van de betrokken activa.

Voor de activiteit transport elektriciteit (36 kV) werd de door Elia goedgekeurde economische

reconstructiewaarde in de boekhouding van 2014 opgenomen.

Dit heeft aanleiding gegeven tot een boeking van RAB-meerwaarde van 7.274.136,29 €.

Die RAB-meerwaarde volgt boekhoudkundig dezelfde waarderingsregels als de RAB meerwaarden voor de

activiteit distributie elektriciteit en gas.

Afschrijvingen

Transportnet :

De afschrijvingen van het transportnet worden toegepast conform de richtlijnen van de CREG zoals

die opgenomen zijn in het KB op de meerjarentarieven (KB van 8 juni 2007).

- 2 % (50 jaar) voor de kabels en lijnen 36 kV en 150 kV;

- 3 % (33 jaar) voor de gebouwen en uitrusting van de stations 36 kV en 150 kV;

Vanaf 2008 worden zowel de historische herwaarderingen als de RAB meerwaarden aan 2% afgeschreven.
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Distributienet :

De gebruikte afschrijvingspercentages zijn:

- 2% (50 jaar) voor kabels en lijnen distributie elektriciteit en leidingen distributie aardgas;

- 3% (33 jaar) voor industriële gebouwen, posten, cabines, stations, aansluitingen, meetapparatuur

distributie elektriciteit en aardgas;

- 3% (33 jaar voor de kopstations, antennemasten, supertruncknetten en glasvezelkabels distributie

kabeltelevisie;

- 5% (20 jaar) voor de distributienetten (primair en secundair net) en aansluitingen

kabeltelevisie;

- 10% (10 jaar) voor telegelezen- en budgetmeters, WKK-installaties, teletransmissie en optische

vezels, meetapparatuur kabeltelevisie, CAB, telebediening en elektronische uitrusting

kabeltelevisie;

Andere activa :

- 2%  (50 jaar) voor administratieve gebouwen

- 20% ( 5 jaar) voor rollend materieel;

- 10% (10 jaar) voor labo-uitrusting, uitrusting dispatching, gereedschap en meubilair, en de

overige materiële vaste activa;

- leasing en soortgelijke rechten worden afgeschreven conform de looptijd van het contract van het

betrokken actief.

- 33% ( 3 jaar) administratieve uitrusting (informatica en kantooruitrusting).

- 2 % (50) jaar voor netten openbare verlichting

- 5% (20 jaar) voor verkeerssignalisatie (openbare verlichting)

- 6,66% (15 jaar) voor elektronische en mechanische uitrusting van pompstations, bekkens en

rioleringsnetten;

- 7% (14 jaar) voor KWZI-elektromechanica, pompstations-elektromechanica, individuele

behandelingsinstallaties van afvalwater IBA

- 2% (50 jaar) voor alle andere installaties mbt riolering;

Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Op materiële vaste activa in aanbouw (rubriek 27) worden geen afschrijvingen geboekt.  Deze activa

(rubriek 27) worden overgeboekt naar de rubriek materiële vaste activa (rubriek 23) op het ogenblik

van de oplevering van het project.  Indirecte kosten m.b.t. investeringen worden geactiveerd.

De tussenkomsten van de klanten in de investeringskosten worden aanzien als een vermindering van de

aanschaffingswaarde op de desbetreffende vaste activa. Op vaste activa in aanbouw (werken in

uitvoering) en op de terreinen worden geen afschrijvingen toegepast.

Kostprijs bestanddelen

De geactiveerde kosten van aannemers, directe personeelskosten en materialen worden verhoogd met

een forfaitaire toeslag voor indirecte kosten van 16,5%. Voor rioleringsprojecten is dit 2,5 %.

Daarnaast worden indirecte personeelskosten van de administratieve diensten volgens verdeelsleutels

toegerekend aan de materiële vaste activa.

De geactiveerde kosten worden via creditering op de rubriek 614 overgedragen naar het vastliggend

en niet via rubriek 72, geproduceerde vaste activa.

4. Financiële vaste activa

Die zijn geboekt tegen hun aanschaffingswaarde.

In geval van een blijvende minderwaarde wordt een waardevermindering doorgevoerd.
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5. Voorraden - bestellingen in uitvoering

De voorraden in de magazijnen worden in de balans opgenomen tegen de voortschrijdend gemiddelde

prijzen.

De bestellingen in uitvoering worden opgenomen tegen kostprijs.  Vooruitbetalingen worden

opgenomen in de balans in de rubriek 46.

6. Vorderingen en schulden

De vorderingen en schulden worden geboekt tegen hun oorspronkelijke waarde. Er waren op 31 december

2015 noch vorderingen noch schulden in deviezen.

De volledige afboeking van de openstaande klantenfacturen gebeurt na beëindiging van de

invorderingsprocedures.

Deze vorderingen worden geïnd door Infrax. Aangezien Infrax ook in naam en voor rekening van Infrax

West factureert, wordt de voorziening voor dubieuze debiteuren in deze openstaande vorderingen,

voor het deel dat voor Infrax West werd gefactureerd, geprovisioneerd bij Infrax West.

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.

Regels ter provisionering van wanbetaling op handelsvorderingen op basis van de vervaldagbalans per

31 december van het afgesloten boekjaar. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de

gedropte klanten (sociale leverancier) en anderzijds de niet-gedropte klanten (overige klanten).

De berekening wordt voor elke van deze groep klanten als volgt gedaan:

Gedropte klanten (sociale leverancier)

* voor de vorderingen van gedropte klanten met betaalovereenkomst wordt een provisie voorzien van

50% op het totaal openstaand saldo exclusief BTW;

* voor de vorderingen van klanten met collectieve schuldenregeling wordt een provisie voorzien van

100% op het totaal openstaand saldo exclusief BTW;

* voor de overige vorderingen wordt een provisie voorzien van 100% voor de saldi exclusief BTW die

langer dan een half jaar (180 dagen) openstaan.

Niet gedropte klanten - overige klanten

Voor de berekening van de provisie op de overige vorderingen worden volgende percentages toegepast:

- openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag < 60 dagen: 0%;

- openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag > 60 dagen en < 180 dagen: 20%;

- openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag > 180 dagen en < 365 dagen: 40%;

- openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag > 365 dagen en < 730 dagen: 60%;

- openstaande saldi exclusief BTW met vervaldag > 730 dagen: 80%.

7. Ontvangen kapitaalsubsidies

Omwille van het onzekere karakter betreffende zowel ontvangst, tijdstip van ontvangst en grootte

van de subsidie worden de kapitaalsubsidies geboekt bij ontvangst.
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Van diverse Overheden ontvangen kapitaalsubsidies bij investeringen in rioleringswerken:

5.126.280,30 euro.

8. Overboeking naar belastingvrije reserves

De eerste programmawet bevatte een bepaling waardoor, o.a. de voorheen gereserveerde winsten die

geboekt waren in de jaarrekening m.b.t. het laatste jaar dat een intercommunale aan de

rechtspersonenenbelasting onderworpen was, slechts vrijgesteld blijven van venootschapsbelasting

indien en in de mate dat aan de onaantastbaarheidswoorwaarde is voldaan. Om te anticiperen op de

toepassing van deze overgangsbepaling, werden door de Infrax entiteiten in de jaarrekening per 31

december 2014 de beschikbare reserves, overgedragen winsten (incl. de netto-resultaten van boekjaar

2014 die gereserveerd zouden worden), overgeboekt op een zgn. belastingvrije reserve (code 132).

De tweede programmawet van 10 augustus schrapte de onaantastbaarheidsvoorwaarde en stelde

uitdrukkelijk dat de in het verleden opgebouwde reserves onder de vennootschapsbelasting als

belaste reserves worden beschouwd. De onaantastbaar gemaakte reserves werden per 31 december 2015

door alle betrokken entiteiten dan ook terug overgeboekt naar de beschikbare reserves. Deze

overboeking gebeurde rechtstreeks in het eigen vermogen.

9. Overboeking naar uitgestelde belastingen

Aangezien Infrax West sinds 2015 onderworpen is aan de vennootschapsbelasting wordt er 33,99% van

de kapitaalsubsidie overgeboekt naar de uitgestelde belastingen

10. Sociaal passief

De provisie sociaal passief wordt vanaf dit jaar gepresenteerd onder de rubriek 45 van de

jaarrekening in plaats van de rubriek 16, waar deze gedurende de vorige werd opgenomen. Deze

presentatie is nu in lijn met de andere entiteiten van de Infrax groep.
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Verslag van de Raad van Bestuur van Infrax West over het boekjaar 2015 

aan de Algemene Vergadering van 7 juni 2016 

 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij verslag uit over de activiteiten van Infrax West 

ov tijdens het boekjaar 2015. 

 

De geografische distributiezone bleef voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering 

ongewijzigd in vergelijking met 2014. 

 

In totaal bedient Infrax West in 2015 41 gemeenten waarvan 22 in de provincie West-Vlaanderen, 

17 kabelgemeenten in Vlaams-Brabant ten noorden en ten westen van Brussel en de gemeenten Beerse en  

Vosselaar in de Antwerpse Kempen. 

 

Voor de bijkomende diensten zijn volgend aantal gemeenten aangesloten: 

Infra-X-net:  30 

InfraGIS:     15 

ESCO:       12. 

 

Infrax 

Drie zuivere Vlaamse distributienetbeheerders, met name Interelectra, Iveg en Infrax West hebben op 7 juli 2006 

de gemeenschappelijke werkmaatschappij Infrax cvba opgericht. 

Na de genoemde oprichting van Infrax cvba in 2006 kenden wij nog de toetreding van de Provinciale Brabantse 

Energiemaatschappij PBE met ingang van 1 juli 2010 en van Riobra met ingang van 1 juli 2011. 

 

In naam en voor rekening van haar aandeelhouders voert Infrax onder meer volgende taken uit 

- in het algemeen het leveren van management- en andere diensten en het ter beschikking stellen van de  

knowhow aan haar aandeelhouders 

- de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen van haar aandeelhouders 

- alle operationele taken in het kader van de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van de netten en de  

installaties 

- het verlenen van alle diensten aan de distributienetgebruikers binnen het kader van de activiteiten van haar  

aandeelhouders op technisch, administratief en commercieel vlak 

- het bevorderen van de samenwerking tussen de aandeelhouders  

- de creatieve ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. 

 

Infrax cvba telt vijf vennoten: Infrax Limburg, Infrax West, Iveg, PBE en Riobra. 

 

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. 
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Nieuwe distributienettarieven elektriciteit en aardgas op 1/1/2015 

Eind december 2014 heeft de VREG de nettarieven voor 2015 goedgekeurd waarbij deze aangepast 

werden aan het hogere kostenniveau. De nettarieven toegepast in de periode 2010-2014 waren niet 

voorzien op het enorme succes van de zonnepalen (o.a. de verplichte opkoop van de certificaten) 

waardoor de netbeheerders grote tekorten opstapelden en leningen moesten aangaan om deze te 

financieren. 

 

De nettarieven elektriciteit zijn dan ook in 2015 sterk gestegen. De tariefstijging zorgt ervoor dat er geen 

bijkomende tekorten ten gevolge van groenestroomcertificaten meer worden opgebouwd, maar lost het 

probleem van de recuperatie van de tekorten vanaf 2010 nog niet op. 

 

Anderzijds kon vanaf 2015 een belangrijke daling van de nettarieven voor aardgas doorgevoerd worden. 

 

Voor Infrax West bedraagt het toegelaten inkomen op 1/1/2015 voor distributie elektriciteit 73,2 miljoen euro (dit is 

een toename van 13,6 miljoen euro t.o.v. 2014) en voor distributie aardgas 13,0 miljoen euro (dit is een afname 

met 1 miljoen euro). Daarnaast wordt bij de bepaling van de tarieven voor elektriciteit rekening gehouden met een 

sterke daling van de hoeveelheden getransporteerde kWh. 

 

De nettarieven elektriciteit bij Infrax West stijgen hierdoor in 2015 gemiddeld met 35 %. De nettarieven aardgas bij 

Infrax West dalen in 2015 gemiddeld met 3 %.  

Vennootschapsbelasting 

Sinds 1 januari 2015 zijn de intercommunales en opdrachthoudende verenigingen niet langer automatisch 

vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.  

 

Riobra en Inter-Aqua – uitsluitend actief in het rioolbeheer – hebben hun statuten aangepast en zullen voortaan 

geen dividenden meer uitkeren aan hun vennoten. Als gevolg hiervan heeft de rulingscommissie beslist om beide 

maatschappijen vrij te stellen van de vennootschapsbelasting en hen te onderwerpen aan de 

rechtspersonenbelasting. 

 

De overige Infrax-DNB’s zijn vanaf 1 januari 2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 

 

Infrax West ondergaat in 2015 een belastingdruk van 4,4 miljoen euro. De belastingen worden voor elektriciteit en 

aardgas integraal gerecupereerd via een verhoging van de distributienettarieven. De tariefmethodologie van de 

VREG voorziet immers een billijke netto vergoeding voor de aandeelhouders. 

Ingevolge de vennootschapsbelasting heeft de VREG het toegelaten inkomen 2015 van Infrax West voor 

elektriciteit verhoogd tot 75,9 miljoen euro ( +2,7 miljoen of +4 %) en het inkomen voor aardgas 2015 tot 14,3 

miljoen euro (+1,3 miljoen of +10 %). De tariefverhoging is ingegaan op 1 augustus 2015. 

 

De vennootschapsbelasting heeft daarentegen wel een rechtstreekse negatieve invloed op het resultaat van de 

activiteit kabeltelevisie – telecom. 

Prosumententarief op 1/7/2015 

Vanaf 1 juli 2015 werd ook een nieuw tarief van kracht voor klanten met zonnepanelen aangesloten op 

een terugdraaiende elektriciteitsmeter: het “prosumententarief”. Dankzij dit tarief, dat bij Infrax West 

ongeveer 79 euro/kW bedraagt, dragen ook de eigenaars van zonnepanelen bij voor het gebruik van 

het elektriciteitsnet. 
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Wie zelf elektriciteit produceert, maakt immers dubbel gebruik van het elektriciteitsnet: om er elektriciteit 

op te plaatsen wanneer het eigen verbruik lager ligt dan wat de zonnepanelen produceren of om 

elektriciteit af te nemen als de eigen productie niet volstaat, bijvoorbeeld ’s avonds en ‘s nachts.  

 

 
Recuperatie saldi 

Het Hof van Beroep van Brussel heeft op 30 juni 2015, op verzoek van Infrax, een arrest geveld over de vraag wie 

van de 2 regulatoren (de federale CREG of de gewestelijke VREG) de saldi over de periode 2010-2014 formeel 

moet vaststellen. In zijn arrest heeft het Hof gesteld dat het de VREG toekwam zich uit te spreken over de saldi – 

ook over deze opgebouwd tussen 2010 en 2014. 

 

Als gevolg hiervan heeft de VREG, na een consultatieronde, beslist om de saldi 2010-2014 te recupereren over 

een periode van 5 jaar, beginnende vanaf 2016. Eerder had de VREG al beslist om de saldi 2008-2009, die wel al 

formeel waren goedgekeurd door de CREG, te verwerken in de tarieven 2015 en 2016. 

Regulatoire saldi per 31 december 2015 

Tot eind 2014 gold het regelgevend kader volgens de “cost-plus methodologie” toegepast door de CREG. Hierbij 

werd een onderscheid gemaakt tussen ‘beheersbare’ en ‘niet-beheersbare’ kosten. 

 

Het verschil tussen de geraamde en de reële niet-beheersbare kosten wordt opgenomen als een vordering 

(“regulatoir actief”) of schuld (“regulatoir passief”) en wordt dus verrekend in een volgende tarifaire periode. Het 

verschil tussen de reële verkoopvolumes en het in het budget geraamde volume wordt eveneens in een volgende 

tarifaire periode verrekend. Deze verschillen resulteren dan in een verhoging dan wel een verlaging van de 

toekomstige tarieven. 

 

Vanaf 2015 geldt de inkomensregulering van de VREG (“price cap” of “toegelaten inkomen”) waar een onderscheid 

wordt gemaakt tussen exogene kosten en niet-exogene kosten. Exogene kosten zijn kosten waarop de 

netbeheerders volgens de VREG geen enkele impact hebben. Zij zijn door de VREG limitatief opgesomd. Saldi op 

de exogene kosten en de exogene volumeverschillen kunnen in de volgende tarifaire periode verrekend worden. 

 

Aangezien de vennootschapsbelasting pas vanaf 1 augustus 2015 kon gerecupereerd worden via de tarieven heeft 

de VREG beslist om 7/12de van de gemiste opbrengsten vennootschapsbelasting te beschouwen als een exogeen 

volumeverschil. 

 

Onderstaande tabel toont de status van de saldi per 31 december 2015 voor de gereguleerde activiteit elektriciteit, 

zoals deze ook werden verwerkt in de jaarrekening 2015 van Infrax West (- tekort en geboekt als vordering,  

+ overschot en geboekt als schuld). 

Saldi elektriciteit – distributie Infrax West   

Saldi niet-beheersbare kosten per 31/12/2014 (1) -49.545.578 

Recuperatie saldi 2008/2009 in 2015 (2) +1.878.560 

Saldi exogene kosten en volumeverschillen 2015 (3) +4.751.851 

Saldi van federale bijdrage t.e.m. 2014 (4) -2.295.570  

Totaal  (5) -45.210.737 

(-: tekort, tariefverhogend in volgende tarifaire periode;  +: overschot, tariefverlagend in volgende tarifaire periode) 
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Het overschot aan exogene kosten in 2015 is hoofdzakelijk het gevolg van de afschaffing van het plafond op de 

solidarisering van de groene stroom- en warmtekrachtcertificaten in 2014 en 2015. 

 

Onderstaande tabel toont het overschot per 31/12/2015 voor de gereguleerde activiteit aardgas, zoals deze ook 

werden verwerkt in de jaarrekening 2015 van Infrax West (- tekort en geboekt als vordering, + overschot en geboekt 

als schuld). 

Saldi aardgas – distributie Infrax West   

Saldi niet-beheersbare kosten per 31/12/2014 (1) 3.737.279 

Teruggave 50 % van saldi 2008/2009 in 2015 (2) +542.032 

Saldi exogene kosten en volumeverschillen 2015 (3) -1.256.584 

Totaal  (4) 3.022.727 

(-: tekort, tariefverhogend in volgende tarifaire periode;  +: overschot, tariefverlagend in volgende tarifaire periode) 

 

Deze tabellen moeten met het nodige voorbehoud behandeld worden vermits de VREG deze bedragen nog niet 

definitief bevestigd heeft. De integrale recuperatie is derhalve pas zeker bij de definitieve bevestiging van de 

regulator. 

 

Waardering groenestroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtcertificaten (WKC) 

Zowel voor groene stroom als voor warmtekracht was er in Vlaanderen in 2015 opnieuw een overschot aan 

certificaten en kon slechts een beperkt gedeelte van de certificaten door de netbeheerders verkocht worden. 

 

Eind 2015 vertegenwoordigt de voorraad groenestroom- en warmtekrachtcertificaten bij Infrax West 28,3 miljoen 

euro, of een toename van 2,1 miljoen euro. De voorraad certificaten is in de jaarrekening van de netbeheerder 

opgenomen onder de overlopende rekeningen van het actief. 

 

Voorraad 31/12/2015 31/12/2014 Toename 

 Aantal Waarde Aantal Waarde   

GSC 302.631 27.062.494 266.880 23.916.405 +35.751 +3.146.089 

WKC 55.579 1.259.866 109.198 2.332.248 -53.619 -1.072.382 

Totaal 358.210 28.322.360 376.078 26.248.653 -17.868 +2.073.707 

 

De Vlaamse overheid heeft met haar besluit van 10 januari 2014 bepaald dat alle netbeheerders 1,5 miljoen 

certificaten gedurende een aantal jaren moeten immobiliseren (‘banken’), m.a.w. niet aanbieden aan de markt 

teneinde vraag en aanbod te herstellen. De banking voor Infrax West gaat over 86 193 stuks GSC en 21 184 stuks 

WKC. De Vlaamse overheid staat borg voor de gebankte certificaten (93 euro per gebankt GS-certificaat en 27 

euro per gebankt WK-certificaat of in totaal 8,6 miljoen euro) en heeft voor 2015 de financieringskosten vergoed. 

Voor de niet-gebankte certificaten is er nog steeds onzekerheid over de verkoopprijs, wat voor een bijkomend 

verschil op de exogene kosten bij de netbeheerders kan zorgen. De voorraadwaarde van de niet-gebankte 

certificaten bedraagt ca. 19,7 miljoen euro voor Infrax West. 
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Nieuwe distributienettarieven elektriciteit en aardgas 2016 

Op 23 oktober 2015 heeft de VREG het toegelaten inkomen 2016 meegedeeld. Voor distributie elektriciteit wordt 

dit voor Infrax West, rekening houdende met het “decreet diverse bepalingen inzake energie”, 78.214.906 euro.  

 

Dit budget houdt rekening met: 

 de recuperatie over 5 jaar van de historische tekorten uit de periode 2010-2014.  

In 2016 zal Infrax West hiermee 12.128.858 euro uit het verleden kunnen recupereren.  

 de afschaffing van de gratis kWh vanaf 2016 

 de afschaffing van het plafond op de solidarisering van de groenestroom- en 

warmtekrachtcertificaten. 

 

Dit heeft tot gevolg dat de nettarieven bij Infrax West op 1 januari 2016 voor elektriciteit zullen stijgen met gemiddeld 

3,06 %.  

 

Het toegelaten inkomen voor aardgas wordt 13.576.398 euro voor Infrax West. Hierin is een teruggave van 422.237 

euro aan saldi uit het verleden inbegrepen. Voor aardgas dalen de tarieven met gemiddeld 5,02 %. 

 

Verhoging bijdrage Energiefonds vanaf 1 maart 2016 

De bijdrage aan het Energiefonds werd reeds ingevoerd met het decreet van 19 december 2014. De bijdragen, 

berekend per afnamepunt, dienen om de werkingskosten van de VREG en de kosten van de call groene stroom te 

financieren.  

 

Teneinde de problematiek van de historische voorraden van onverkochte certificaten ten gronde aan te pakken, 

heeft de Vlaamse Regering de bijdrage aan het Energiefonds in belangrijke mate verhoogd met ingang van 1 maart 

2016. De nieuwe bijdrage is afhankelijk van de verbruiksschijf en zal in totaal 492 miljoen euro op jaarbasis 

opbrengen. Dit moet voldoende zijn om het overschot aan certificaten in Vlaanderen tegen 2021 af te bouwen. 

 

Warmtenet in Harelbeke 

In dit project wordt de restwarmte van de huisvuilverbrandingsinstallatie van IMOG in Harelbeke nuttig gebruikt. In 

2016 worden de werken gestart waarbij Infrax een warmtenet van 2,6 km zal aanleggen langs de Leie. De capaciteit 

van de warmteafname bedraagt 6 MW, later uitbreidbaar tot 18 MW. De investeringen worden geraamd op 4,2 

miljoen euro. Dit project kan genieten van de subsidies van de Vlaamse call groene warmte voor een bedrag van 

569.000 euro. 

 

Voor de uitkoppeling van de warmte uit IMOG zal worden samengewerkt met Eandis, dat zelf een warmtenet zal 

aanleggen naar Kuurne. 

 

Oprichting Warmtebedrijf Vlaanderen  

Infrax en Eandis hebben beide de ambitie om warmtenetten uit te bouwen in Vlaanderen. Vermits het aanleggen 

van warmtenetten een beperkte rendabiliteit heeft en om te vermijden dat op het terrein nodeloze concurrentie 

wordt gevoerd, is er een principieel akkoord om samen te werken. Hiervoor zal een warmtebedrijf Vlaanderen 

opgericht worden. De oprichting van het warmtebedrijf is voorzien voor het eerste semester van 2016. 
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Infra-X-net 

De overeenkomst met Telenet voorziet dat de kabelinfrastructuur eigendom blijft van de DNB’s en dat Infrax op 

deze infrastructuur bepaalde diensten mag aanbieden voor haarzelf, de kabelgemeenten en een reeks andere 

instanties. 

 

In dit kader biedt Infrax via het kabelnetwerk volgende diensten aan de gemeenten:  

 Infra-LAN-net: dit is het verbinden van verschillende gebouwen van de gemeente/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 dienst kent een groot succes: eind 2015 zijn 82 gemeenten en de provincies Limburg en West-Vlaanderen 

toegetreden tot deze activiteit, wat een succesfactor betekent van 85 % van de voor de kabel aangesloten 

gemeenten. In de zone Infrax West zijn er 30 gemeenten toegetreden tot die activiteit, wat een succesfactor 

betekent van 91 % van de voor de kabel aangesloten gemeenten. Ook de provincie West-Vlaanderen maakt 

sinds kort gebruik van Infra-X-net. 

 

Project Roadrunner 

Roadrunner is de naam van het project voor het uitbreiden van de huidige bandbreedte 606/862 MHz naar 1 GHz. 

Deze uitbreiding is noodzakelijk omwille van de steeds grotere vraag naar data volume, snelheid, interactieve 

diensten, HQ video, … Om aan deze vraag te blijven voldoen moet het kabeltelevisienetwerk continu uitgebreid 

worden. Alle materialen die niet 1GHz compatibel zijn, (hoofdlijnversterkers, distributieversterkers, splitters, 

aftakdozen en connectoren) moeten vervangen worden. 

 

De kostprijs van Roadrunner wordt voor gans Infrax geraamd op 46 miljoen euro, hetzij ca. €80/klant. 

Voor Infrax West is de kostprijs geraamd op ca. 15 miljoen euro. De uitrol start in 2016 in alle zones tegelijk en zal 

lopen tot 2018. 

 

Public Wifi 

De Raad van Bestuur gaf zijn akkoord om aan de kabelgemeenten van Infrax Public Wifi als nieuwe dienst aan te 

bieden.  

 

Er werden 6 proefprojecten opgestart: Torhout, Diksmuide, Hasselt, Genk, Neerpelt en Diest, waar tijdelijke 

netwerken worden aangelegd voor 1 Wifi-zone per gemeente. Bedoeling hiervan is om praktische ervaring op te 

doen in aanloop van een uitrol naar andere geïnteresseerde gemeenten. De publieke wifi’s worden aangesloten op 

het glasvezelnetwerk van Infrax dat gemeentelijke gebouwen onderling en met Infrax verbindt. De deelnemende 

gemeenten investeren eenmalig in de hardware (access points, antennes, …), de civiele werken elektriciteit en 

netwerk, en de installatiekost, al dan niet gefinancierd vanuit beschikbare fondsen van de DNB. De proefprojecten 

verlopen vlot en kennen een groot succes. 
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Riolering 

Infrax verzorgt de rioleringsactiviteit in 83 gemeenten. Daarmee is Infrax de grootste rioolbeheerder in Vlaanderen. 

Bij Infrax West zijn 19 gemeenten aangesloten voor de rioleringsactiviteit. 

 

In 2015 werd door Infrax West 8,1 miljoen euro geïnvesteerd in het rioleringsstelsel. Dit is 5,3 miljoen minder dan 

in 2014. Deze daling van de verminderde investeringen in wegenwerken door de gemeenten is een 

gevolg van de budgettaire krapte waarmee vele gemeenten worstelen. 

 

Om de Europese doelstellingen op het vlak van de verbetering van de waterkwaliteit te realiseren, zijn aanzienlijke 

financiële middelen nodig voor investeringen in en het beheer van riolering. Infrax ziet diverse mogelijkheden om 

te zorgen voor een sluitende financiering:  

 verhoging van de gemeentelijke saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur 

 invoering van een capaciteitscomponent in de gemeentelijke saneringsbijdrage 

 verhoging van de subsidies vanuit het Vlaamse gewest voor uitbreidingsinvesteringen, 

vervangingsinvesteringen en onderhoud van het bestaande stelsel 

 de invoering van een vermijdbare bijdrage voor de versnelde afvoer van regenwater 

 voldoende jaarlijkse stijging van het Gemeentefonds zodat de gemeenten in staat zijn om het restbedrag te 

financieren vanuit hun algemene middelen. 

 

In haar omzendbrief van april 2014 stelde minister J. Schauvliege dat de gemeentelijke saneringsinkomsten enkel 

mogen gebruikt worden voor (nieuwe) investerings- en onderhoudsuitgaven inzake riolering. Onder investeringen 

wordt ook het herstel van de bovenbouw of de aanleg van een nieuwe bovenbouw verstaan. De Raad van Bestuur 

van Infrax West komt tegemoet aan deze vraag en zal dan ook voortaan geen dividenden vanuit de activiteit 

riolering meer uitkeren. De eventuele winsten worden gereserveerd en beschikbaar gehouden in rioleringsfondsen 

per gemeente. 

 

Via deze rioleringsfondsen kunnen volgende activiteiten gefinancierd worden: 

1. subsidies voor investeringen zonder tussenkomst van het Vlaams Gewest 

2. (aanvullende) subsidies voor werken op privé-domein 

3. wegenwerken gecombineerd met riolerings- en eventueel wegherstelling 

Door de oprichting van een rioleringsfonds wordt er ook een belangrijke impuls gegeven voor bijkomende 

investeringen in infrastructuur.  

Verhoging saneringsbijdrage per 1 januari 2015 

De Vlaamse Regering heeft eind 2014 beslist om de bovengemeentelijke saneringsbijdrage te verhogen van 0,96 

euro/m³ tot 1,2088 euro/m³, of een verhoging van 26 %.  

 

De gemeentelijke saneringsbijdrage is bij decreet vastgelegd op maximaal 1,4 x het bovengemeentelijk tarief. De 

maximale gemeentelijke saneringsbijdrage heeft bijgevolg ook een verhoging van 26 % gekend en is daardoor 

gestegen tot 1,6923 euro/m³. 

 

De raad van bestuur van Infrax West heeft beslist om ook in 2015 dit maximumtarief toe te passen. Het beschikbaar 

budget stijgt daardoor in 2015 met 1,7 miljoen euro. 
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Nieuwe tariefstructuur water vanaf 2016 

De Vlaamse Regering heeft op 12 juni 2015 een akkoord bereikt over een nieuwe uniforme tariefstructuur voor 

drinkwater en saneringsbijdrage en dit vanaf 1 januari 2016. In toepassing van het regeerakkoord wordt de gratis 

15 m³ per gedomicilieerde afgeschaft.  

 

Er wordt een vaste component met gezinscorrectie ingevoerd. Voor het verbruik worden twee tarieven toegepast: 

een basistarief voor het verbruik beperkt tot 30 m³ per wooneenheid en verhoogd met 30 m³ per gedomicilieerde. 

Voor het verbruik daarboven wordt het tarief verdubbeld.  

 

KLIP-aanbod gemeenten (riooldatabank) 

Vanaf 1 januari 2016 dienen de liggingsgegevens van de leidingen digitaal aangeleverd te worden in het Kabel- en 

Leidinginformatieportaal (KLIP) van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). Bijgevolg is 

er noodzaak aan een digitale rioleringsdatabank. 

 

Infrax heeft beslist aan niet-rioleringsvennoten volgende diensten aan te bieden: 

 inventarisatie en opmaak databank (conform Infrax-bestekken) 

 actueel houden databank  

 automatische uitwisseling met KLIP-server 

 

Samenaankoop gemeenten 

Op verzoek van een aantal gemeenten heeft Infrax beslist om mogelijkheden tot ‘samenaankoop’ aan te bieden 

aan de gemeenten. Infrax faciliteert het volledige aankoopproces en stelt zijn expertise, onder de vorm van 

opdrachtencentrale, ter beschikking van de gemeenten. Door schaalvoordelen moet deze samenwerking, naast 

administratieve vereenvoudiging, leiden tot financiële besparingen bij de gemeenten. 

 

De organisatie, de werkwijzen, de taken en verantwoordelijkheden werden beschreven in een 

samenwerkingsovereenkomst af te sluiten tussen Infrax en de gemeenten.   

 

Inmiddels werden volgende samenaankoopdossiers voor de gemeenten gerealiseerd: 

 onkruidbeheer verhardingen + monitoring (nulmeting) 

 elektronische maaltijdcheques 

 betaalterminals 

 externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) 

 medische controle 

 CNG-voertuigen 

 mobiele telefonie. 

 

Juridisch kader 

Het voorbije boekjaar is Infrax West betrokken in diverse procedures i.v.m. de distributienettarieven elektriciteit en 

aardgas en de invoering van het prosumententarief op 1 juli 2015. 

Voor de activiteit kabeltelevisie is Infrax West betrokken partij in het geschil tussen Proximus en Telenet.  Proximus 

heeft in de loop van 2015 haar claim geactiveerd. Naar aanleiding van de overname van de kabeltelevisieklanten 

en de vestiging van een erfpacht op het kabelnet door Telenet, heeft Belgacom, nu Proximus, een vordering 
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ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg tot vernietiging van de contracten en tot het bekomen van een 

schadevergoeding. In eerste aanleg werd deze vordering verworpen (vonnis van 6/4/2009). Hierop heeft Proximus 

hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Antwerpen. Maar de zaak is dan naar de rol verwezen.  

Naar aanleiding van een arrest van de Raad van State in deze zaak (dd. 26 mei 2014), heeft Belgacom conclusie 

neergelegd vergezeld van een rapport van Frontier Economics. Proximus vraagt in haar conclusie om de volledige 

documenten met betrekking tot het akkoord tussen Telenet, Interkabel en de kabelmaatschappijen over te maken. 

Tevens vraagt zij om deze akkoorden nietig te verklaren en de diverse kabelmaatschappijen te veroordelen tot een 

provisionele schadevergoeding. De Raad van Bestuur is ervan overtuigd dat de risico's en gelieerde onzekerheden, 

rekening houdende met alle gekende huidige elementen, in voldoende mate geprovisioneerd zijn in Interkabel en/of 

de betrokken kabelmaatschappijen. 

 

Rating A met stable outlook 

Het ratingagentschap Fitch heeft op 8 oktober 2015 aan Infrax zijn rating bevestigd: een A-flat-rating met stabiele 

outlook. Dankzij de sterke band met de publieke aandeelhouders en de Vlaamse overheid is er een uplift geweest 

van 1 ‘notch’: van A- naar A. Deze kwalitatieve rating weerspiegelt enerzijds de stevige financiële basis en 

anderzijds het vertrouwen van stakeholders in de strategie van de groep. 

 

Een rating is een gefundeerd oordeel over de kredietwaardigheid van een emittent van obligaties en is een 

belangrijk criterium dat institutionele investeerders gebruiken. Een rating geeft ook meer financieringsflexibiliteit en 

versterkt het imago van Infrax als betrouwbare financiële partner. Bovendien baseert de VREG zich op bedrijven 

met een A-rating om de ‘toegelaten’ financieringskosten te bepalen. 

 

Financiële instrumenten 

Infrax West maakt gebruik van financiële instrumenten zoals bedoeld in artikel 96,8° van het Wetboek van 

vennootschappen n.l. één rente-indekking IRS voor haar lange termijn-lening van 30 miljoen euro afgesloten in 

2012 voor een periode van 10 jaar tot 2022.   

Voor verder toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de jaarrekening. 

 

Investeringen 

Infrax West heeft in 2015 investeringen verricht voor in totaal 30 miljoen euro netto.  

Dit is 10 miljoen euro minder dan in 2014. 

 

Elektriciteit Aardgas Riolering KTV Diverse Totaal 

10,8 

(-0,5) 

3,2 

(-0,2) 

7,3 

(-5,4) 

7,3 

(-3,7) 

1,4 

(-0,2) 

30,0 

(-10) 

Investeringen per activiteit in miljoen euro 

(x): toename of afname t.o.v. 2014 

 

Kapitaalsverhoging Publi-T 

De Infrax’ distributienetbeheerders voor elektriciteit hebben allen ingeschreven op de kapitaalsverhoging van 

Publi-T, referentieaandeelhouder van ELIA. Enerzijds wil Publi-T anticiperen op een verwachte 

kapitaalsverhoging van Elia. Anderzijds kan men zo een aantal bankleningen terugbetalen. Voor Infrax West 

betekent deze kapitaalsverhoging een investering van ca. 4,3 miljoen euro. 
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Pensioenregeling: toetreding tot DIBISS (voorheen RSZPPO) 

Infrax West is per 1 januari 2012 toegetreden tot de DIBISS (repartitiesysteem). Ethias blijft de financieel en 

administratief beheerder. Door de toetreding wordt het basispensioen gesolidariseerd over talrijke openbare 

besturen. De lopende pensioenen worden grotendeels overgenomen door de DIBISS en de nieuwe pensioenen 

zijn sowieso ten laste van de DIBISS. De te betalen patronale bijdragen volgen voortaan de basisbijdrage 

bepaald door DIBISS, aangevuld met een responsabiliseringsbijdrage. De bestaande reserves in het  eigen 

pensioenfonds blijven eigendom van Infrax West en zullen worden aangewend om de verwachte stijging van de 

basisbijdrage en de responsabiliseringsbijdrage mee te financieren. 

 

De opgebouwde pensioenreserves bij Infrax West bedragen eind 2015 (voorlopige cijfers): 171 miljoen euro, 

volledig extern ondergebracht bij de pensioenverzekeraar Ethias. Om de pensioenverplichtingen van het statutair 

personeel te waarborgen werd in de loop van 2015 nog een aanvullende dotatie voor een bedrag van  

2,375 miljoen euro gedaan aan het externe pensioenfonds.  

 

Het vermogensbeheer van het extern geplaatste pensioenfonds wordt verzekerd door drie beheerders:  

Ethias (tak 21), CANDRIAM en KBC Asset Management (beiden tak 23). 

 

Resultaat 

Tot slot enkele cijfers over het boekjaar 2015. 

 

De omzet van Infrax West stijgt met 3 %, of met +3,5 miljoen euro tot 123,1 miljoen euro door de verhoging van 

de distributienettarieven elektriciteit op 1.1.2015 en 1.8.2015 en de verhoging van de gemeentelijke 

saneringsbijdrage riolering op 1.1.2015. 

 

De omzet uit distributienetvergoedingen elektriciteit is met 1,4 % gedaald tot 86,0 miljoen euro en voor aardgas 

met 8,9 % gestegen tot 13,8 miljoen euro. Dat laatste is het gevolg van de evolutie van de temperaturen: ondanks 

de bijzonder milde temperaturen van de laatste maanden van 2015, werd het temperatuurrecord van 2014 niet 

geëvenaard. Het aantal graaddagen, dat een beeld geeft van de verwarmingsbehoeften is met 15,5 % gestegen 

ten opzichte van 2014. Hierdoor zijn de vervoerde gasvolumes bij Infrax West met 9,4 % toegenomen. Voor 

elektriciteit is er een beperkte toename van de getransporteerde volumes met +1,4 %. 

 

Het resultaat van de activiteit distributie elektriciteit bedraagt 7,3 miljoen euro over 2015. In vergelijking met 2014, 

abstractie genomen van de uitzonderlijke terugnames van provisies voor niet-beheersbare kosten, is het 

vergelijkbare resultaat met 8% verbeterd.  Dit komt door de toename van de billijke winstvergoeding volgens de 

richtlijnen van de VREG die op 6,1% bruto (vóór belastingen) werd vastgelegd voor 2015 en 2016. Het resultaat 

is tot stand gekomen na de toekenning van trekkingsrechten openbare verlichting aan de aangesloten gemeenten 

om hen in staat te stellen tegen 2015 te voorzien in de vervanging van de oude HPL- en TL-armaturen. Daarvoor 

werd een budget van 1,75 miljoen euro voorzien, 7,5 euro per inwoner, volledig ten laste van het exploitatie-

resultaat 2015. 

 

Het resultaat van de deelactiviteit transport elektriciteit bedraagt 0,7 miljoen euro en is in vergelijking met het vorig 

boekjaar sterk gedaald. Het resultaat van 2014 is echter sterk vertekend door de terugneming van de in het 

verleden geboekte afschrijvingen voor 1,5 miljoen euro. Het vergelijkbare resultaat is in 2015 met 0,4 miljoen euro 

gedaald door de sterke daling van de OLO-rente op 10 jaar (0,86%) die aan de basis ligt van de billijke 

winstvergoeding volgens de richtlijnen van de federale regulator CREG. De omzet (2 miljoen euro) omvat naast 

de doorrekening van alle exploitatiekosten en afschrijvingen een financiële vergoeding voor het geïnvesteerde 
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kapitaal in het transportnet (0,2 miljoen euro). Daarnaast bevat het resultaat het dividend uit Publi-T, de holding in 

handen van de openbare besturen, met 45 % de referentieaandeelhouder van ELIA (0,6 miljoen euro netto).  

 

Het resultaat van de activiteit distributie aardgas bedraagt 2,7 miljoen euro en ligt daarmee 0,5 miljoen euro lager 

dan het vergelijkbare resultaat van het jaar voordien, indien abstractie gemaakt wordt van de in 2014 

teruggenomen provisie voor de niet-beheersbare kosten. De toename van de billijke winstvergoeding wordt hier 

teniet gedaan door de beperking van het toegelaten inkomen op basis van de richtlijnen van de VREG. 

 

De opbrengsten van de activiteit distributie kabeltelevisie bestaan sinds het akkoord met Telenet van 1 oktober 

2008 hoofdzakelijk uit ontvangen vergoedingen van Telenet. De omzet omvat de vergoedingen voor de ombouw 

van het kabelnet tot een interactief telecommunicatienetwerk op basis van de vroegere akkoorden van 1996 

namelijk een annuïteitenvergoeding en ‘cliëntèle fee’. Door de overeenkomst met Telenet van 2008 ontvangt 

Infrax West enerzijds een exploitatievergoeding voor de operationele exploitatiekosten en anderzijds een billijke 

winstvergoeding (6,25 %) op de waarde van het kabelnet dat tot 2046 in erfpacht gegeven werd aan Telenet.  

Inbegrepen in het financieel resultaat is het dividend ontvangen van Interkabel, de groepering van de Vlaamse 

openbare kabelmaatschappijen die de belangen in Telenet vertegenwoordigt. 

Het resultaat van het boekjaar bedraagt 1,8 miljoen euro. 

 

De meest recente activiteit riolering sluit opnieuw af met een licht positief resultaat: +75 767 euro. De ontvangsten 

uit aanrekening van de gemeentelijke saneringsbijdrage door de drinkwatermaatschappijen bedragen over 2015 

11,6 miljoen euro. De omzetstijging met 1,7 miljoen euro wordt hoofdzakelijk verklaard door de verhoging van de 

tarieven met 26 % op 1.1.2015 naar analogie met het bovengemeentelijk tarief van Aquafin en anderzijds door de 

retroactieve aanrekening van de bijdrage 'eigen waterwinners' door de drinkwatermaatschappijen.  

Door de uitbreidingsinvesteringen in rioolinfrastructuur groeien de afschrijvingen en financiële lasten continu aan.  

Samen vertegenwoordigen deze lasten verbonden aan de investeringsuitgaven 56 % van de inkomsten. Door de  

verdere uitbreiding van het exploitatiegebied stijgen de exploitatiekosten tot 3,2 miljoen euro. In 2015 wordt een 

dotatie voorzien van 1,9 miljoen euro aan het investeringsfonds riolering ten voordele van de aangesloten 

gemeenten voor de financiering van hun toekomstige tussenkomsten in netuitbreidingen.  

 

Het boekjaar 2015 is het eerste jaar dat Infrax West onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.  De totale 

belasting op het resultaat bedraagt 4,4 miljoen euro. 

 

Het netto-resultaat ná belastingen voor alle activiteiten van Infrax West samen bedraagt 12,6 miljoen euro.  

Het vergelijkbare resultaat van 2014, na uitzuivering van de uitzonderlijke terugneming van de provisies, bedroeg  

13,5 miljoen euro. Dit betekent dat het vergelijkbare resultaat met 0,9 miljoen euro gedaald is t.o.v. 2014.  

Die daling is vooral het gevolg van de invoering van de vennootschapsbelasting in 2015 die vnl. het resultaat van 

de activiteit kabeltelevisie negatief beïnvloed heeft. Ook de lagere OLO-rente heeft de billijke winstvergoeding op 

het transportnet elektriciteit gehalveerd. 

 

De Raad van Bestuur van Infrax West stelt voor de winst van het boekjaar als volgt te verdelen: 

- 1ste dividend van 6 565 627 euro waarvan afgerond 4,4 miljoen euro voor elektriciteit, 1,5 miljoen euro voor 

aardgas en 0,625 miljoen euro voor kabeltelevisie. 

- dotatie aan de wettelijke reserve: 5 % van de winst of 630 527 euro 

- dotatie aan de beschikbare reserves:  5 414 380 euro toevoeging. 

 

Het 2de dividend beslist op de Jaarvergadering van vorig jaar bedraagt 23 874 983 euro en wordt over 16 

kwartalen afgelost over de periode juni 2015 - juni 2019. 
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De som van het 1ste dividend en het 2de dividend samen zorgt ervoor dat Infrax West het engagement t.a.v. haar 

aandeelhouders volledig kan nakomen n.l. een totale uitkering van minstens 12 miljoen euro per jaar. 

 

Belangrijke gebeurtenissen na de sluiting van de jaarrekening 2015 

Er zijn geen andere 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 2015 

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. 

 

 

 

 

 

Tom Ceuppens 

Algemeen directeur Infrax West 
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