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Leon Walry
Rue de la Justice 9, 1315 Incourt, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Julien Dekeyzer
Denneweg 2, 3191 Hever, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Jo Stulens
Privaatweg 9, 3018 Wijgmaal (Vlaams-Brabant), België

Bestuurder
24/05/2013 -

Pierre Deneyer
Vollezelstraat 10, 1570 Galmaarden, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Claude Jossart
Rue de la Gare 6, 1450 Chastre, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Marc Florquin
E. Vanderveldestraat 80, 3290 Diest, België

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
24/05/2013 -

Jean Michotte
Staatsbaan 217 bus B, 3460 Bekkevoort, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Geert Cluckers
Drie Lindekenserf 4, 3290 Diest, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
24/05/2013 -

Filip Broos
Keulestraat 12, 3390 Tielt (Bt.), België

Bestuurder
24/05/2013 -

Michel Jandrain
Rue du Culot 23, 1360 Perwez, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Frans Kerselaers
Beekstraat 55, 3130 Begijnendijk, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Rik Lassaut
Kraaistraat 18, 3454 Rummen, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Hilde Holsbeeks
Heideblokstraat 7, 3380 Glabbeek (Zuurbemde), België

Bestuurder
24/05/2013 -

Lieven Krikilion
Honingenveldstraat 1, 1755 Gooik, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Sandra Dero
Edingsesteenweg 30, 1540 Herne, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Pieter Coosemans
Beemdpad 8, 3220 Holsbeek, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Kris Leaerts
Aarschotsebaan 83, 1910 Kampenhout, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Patrick Vandijck
Tolkamerstraat 12, 3473 Waanrode, België

Bestuurder
24/05/2013 -
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG) 
 

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 

onderneming 
 
 Didier Reynaerts

Walhostraat 96, 3401 Walshoutem, België
Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
24/05/2013 -

Hendrik Claes
Zandstraat 56/1 4, 3350 Linter, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Davy Suffeleers
Hulst 35, 3211 Binkom, België

Bestuurder
29/05/2015 -

Alexander Binon
Naamsesteenweg 24, 3052 Blanden, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Rudi Seghers
Hondzochtstraat 14 bus B, 1674 Bellingen, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Geert Laureys
Tervuursestenweg 126, 1820 Steenokkerzeel, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Bertrand Eraly
Veldonkstraat 61, 3120 Tremelo, België

Bestuurder
24/05/2013 -

André Stiers
Klottenbergstraat 12 bus A, 3440 Zoutleeuw, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Erik Torbeyns
Binnenveldstraat 25, 1910 Kampenhout, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Tom Dehaene
Eikstraat 83, 1981 Hofstade (Vlaams-Brabant), België

Bestuurder
24/05/2013 -

Jordan Godfriaux
Rue des Jardins 55, 1360 Perwez, België

Bestuurder
24/05/2013 -

Anne-Michele Pierard
Rue du Tiennne 56, 1495 Villers-la-Ville, België

Bestuurder
13/03/2015 -

Luc Robijns
Kouterstraat 15, 3040 Huldenberg, België

Bestuurder
15/02/2016 -

Nadine Veulemans
Tiensestraat 27, 3470 Kortenaken, België

Bestuurder
27/05/2016 -

Stefaan Devos
Heidestraat 35 bus a, 3470 Kortenaken, België

Bestuurder
01/01/2016 -

Ernst & Young Bedrijfrevisoren BCVBA
Nr.: BE 0446.334.711
Herckenrodesingel 4 bus A, 3500 Hasselt, België
Lidmaatschapsnr.: B00160

Commissaris

Vertegenwoordigd door:

Stefan Olivier
(vast vertegenwoordiger van Stefan Olivier BVBA)
Herckenrodesingel 4 bus A, 3500 Hasselt, België
Lidmaatschapsnr.: A01761
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Nr.   VOL 2.2 

 

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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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Oprichtingskosten .................................................................... 6.1 20 5.143,49 204.597,86

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 233.303.474,04 227.009.034,79

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.2 21 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 6.3 22/27 209.173.097,27 202.878.658,02

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 9.626.088,54 9.593.769,92

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 182.760.805,16 176.085.573,73

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 765.971,79 822.703,88

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 219.474,09 422.453,40

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

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 15.800.757,69 15.954.157,09

Financiële vaste activa ............................................................6.4/6.5.1 28 24.130.376,77 24.130.376,77

Verbonden ondernemingen ................................................... 6.15 280/1 ............................. .............................

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

Vorderingen ...................................................................... 281 ............................. .............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 6.15 282/3 13.985.627,17 13.985.627,17

Deelnemingen ................................................................... 282 13.985.627,17 13.985.627,17

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

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 10.144.749,60 10.144.749,60

Aandelen ........................................................................... 284 10.144.624,60 10.144.624,60

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 125,00 125,00
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 60.824.008,68 88.588.284,79

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 22.269.430,34 21.888.217,27

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

Overige vorderingen .............................................................. 291 22.269.430,34 21.888.217,27

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 88.114,15 38.288,79

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 88.114,15 38.288,79

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 6.607.759,84 4.471.352,73

Handelsvorderingen .............................................................. 40 2.603.072,47 2.193.316,38

Overige vorderingen .............................................................. 41 4.004.687,37 2.278.036,35

Geldbeleggingen ......................................................................6.5.1/6.6 50/53 ............................. .............................

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

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 ............................. .............................

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 286.173,11 1.254.098,32

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.6 490/1 31.572.531,24 60.936.327,68

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 294.132.626,21 315.801.917,44
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 191.749.643,37 186.380.494,94

Kapitaal ..................................................................................... 6.7.1 10 72.867,05 18.592,25

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 128.643,79 74.368,99

Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 55.776,74 55.776,74

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 47.629.552,07 48.658.556,87

Reserves ................................................................................... 13 144.047.224,25 137.703.345,82

Wettelijke reserve .................................................................. 130 12.864,38 7.485,50

Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 75.322.353,49 74.293.348,69

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

Andere .............................................................................. 1311 75.322.353,49 74.293.348,69

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 190.011,35 190.011,35

Beschikbare reserves ............................................................ 133 68.521.995,03 63.212.500,28

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

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 2.279.341,01 2.205.141,01

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 2.181.500,00 2.107.300,00

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

Fiscale lasten ......................................................................... 161 ............................. .............................

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

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 6.8 164/5 2.181.500,00 2.107.300,00

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 97.841,01 97.841,01
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 100.103.641,83 127.216.281,49

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.9 17 75.856.691,42 83.289.935,81

Financiële schulden ............................................................... 170/4 75.856.691,42 83.289.935,81

Achtergestelde leningen ................................................... 170 8.144.656,16 13.574.426,84

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 295.368,39 548.842,14

Kredietinstellingen ............................................................ 173 15.416.666,87 17.166.666,83

Overige leningen ............................................................... 174 52.000.000,00 52.000.000,00

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................

Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.9 42/48 18.329.946,85 37.013.410,32

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 7.484.200,64 7.475.655,60

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

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

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

Handelsschulden ................................................................... 44 4.625.201,27 4.400.248,75

Leveranciers ..................................................................... 440/4 4.625.201,27 4.400.248,75

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 92.810,79 92.810,79
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 6.9 45 5.450.322,81 3.461.929,94

Belastingen ....................................................................... 450/3 3.700.786,28 1.793.660,86

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 1.749.536,53 1.668.269,08

Overige schulden ................................................................... 47/48 677.411,34 21.582.765,24

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.9 492/3 5.917.003,56 6.912.935,36

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 294.132.626,21 315.801.917,44
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/76A 88.025.439,90 86.309.914,71

Omzet .................................................................................... 6.10 70 65.315.745,53 71.776.464,77
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 49.825,36 -1.732.308,98

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 6.10 74 22.380.559,13 15.994.200,92

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...................................... 6.12 76A 279.309,88 271.558,00

Bedrijfskosten .......................................................................... 60/66A 78.191.373,00 78.140.212,61

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 2.352.774,97 7.171.938,52

Aankopen .......................................................................... 600/8 2.352.774,97 7.171.938,52

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

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 50.456.068,34 43.991.954,98

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 6.10 62 14.378.296,59 15.179.770,27
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 8.472.068,59 8.838.576,27
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 6.10 631/4 95.069,51 79.569,32
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 6.10 635/8 74.200,00 151.300,00

Andere bedrijfskosten ............................................................ 6.10 640/8 273.818,70 282.295,93

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

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 6.12 66A 2.089.076,30 2.444.807,32

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 9.834.066,90 8.169.702,10
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten ........................................................... 75/76B 3.033.574,03 3.405.675,46

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 2.996.083,12 3.016.507,01

Opbrengsten uit financiële vaste activa ............................ 750 1.295.302,75 1.213.149,62

Opbrengsten uit vlottende activa ...................................... 751 19.652,39 36.418,68

Andere financiële opbrengsten ......................................... 6.11 752/9 1.681.127,98 1.766.938,71

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 6.12 76B 37.490,91 389.168,45

Financiële kosten ..................................................................... 65/66B 3.337.771,52 3.449.010,35

Recurrente financiële kosten ................................................. 6.11 65 3.337.771,52 3.449.010,35

Kosten van schulden ............................................................. 650 3.335.283,39 2.914.616,76
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................

Andere financiële kosten ....................................................... 652/9 2.488,13 534.393,59

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 6.12 66B ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 9.529.869,41 8.126.367,21

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. 97.841,01

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 6.13 67/77 2.870.007,65 2.321.253,94

Belastingen ............................................................................ 670/3 2.955.849,71 2.321.253,94
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 85.842,06 .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 6.659.861,76 5.707.272,26

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

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. 190.011,35

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 6.659.861,76 5.517.260,91
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 6.659.861,76 5.517.260,91

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) 6.659.861,76 5.517.260,91

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 5.314.873,63 4.075.529,26

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

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 5.378,88 .............................

aan de overige reserves ................................................................................. 6921 5.309.494,75 4.075.529,26

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

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

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 1.344.988,13 1.441.731,65

Vergoeding van het kapitaal ........................................................................... 694 1.344.988,13 1.441.731,65

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

Werknemers ................................................................................................... 696 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................
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TOELICHTING

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 20P xxxxxxxxxxxxxxx 204.597,86

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

Afschrijvingen ................................................................................................. 8003 199.454,37

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

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ (20) 5.143,49

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

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

Nr. VOL 6.1BE 0203.563.111

First - VOL2017 - 12 / 68



STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

KOSTEN VAN ONTWIKKELING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8051P xxxxxxxxxxxxxxx 422.200,86

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8021 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8031 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8041 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8051 422.200,86

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8121P xxxxxxxxxxxxxxx 422.200,86

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8071 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8081 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8091 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8101 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8111 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8121 422.200,86

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 81311 ........................

Nr. VOL 6.2.1BE 0203.563.111
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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 17.629.654,28

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 370.716,47

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 5.109,52

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 17.995.261,23

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx 1.558.493,65

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

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

Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 ........................

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 1.558.493,65

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 9.594.378,01

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 333.288,33

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

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8301 ........................

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 9.927.666,34

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 9.626.088,54
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 322.942.667,47

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 7.668.715,52

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 1.962.136,42

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 6.918.497,30

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 335.567.743,87

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx 66.619.787,86

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

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

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

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 66.619.787,86

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 213.476.881,60

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 7.513.893,93

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

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 1.564.048,96

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 219.426.726,57

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 182.760.805,16
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 12.596.819,20

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 83.244,54

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 53.504,45

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 12.626.559,29

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx 307.544,38

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 307.544,38

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 12.081.659,70

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 139.963,79

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

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 53.491,61

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 12.168.131,88

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 765.971,79
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 2.096.753,95

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8164 82.488,86

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 2.179.242,81

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 1.674.300,55

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 285.468,17

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 1.959.768,72

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 219.474,09

WAARVAN

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

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

Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 219.474,09
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 15.954.157,09

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 6.765.097,90

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 -6.918.497,30

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 15.800.757,69

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) 15.800.757,69
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN

AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 13.985.627,17

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 13.985.627,17

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) 13.985.627,17

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

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx 10.144.624,60

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8363 ........................

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393 10.144.624,60

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8473 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8483 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8493 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8503 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8513 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523 ........................

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

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

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) 10.144.624,60

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 125,00

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

Terugbetalingen .............................................................................................. 8593 ........................

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

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

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

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 125,00

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8653 ........................
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Nr.   VOL 6.5.1 

 

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. 
 
 

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

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 
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Intergas Intercommunale CV
BE 0249.598.618
Gewone commanditaire
vennootschap
Diestsesteenweg 126
3210 Lubbeek
België 31/12/2015 EUR 9.524.855,81 466.962,85

646269 646.269 99,98 0,0
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen ...... 51 ........................ ........................

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ......... 8681 ........................ ........................

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag ............................................................. 8682 ........................ ........................

Edele metalen en kunstwerken ..................................................................... 8683 ........................ ........................

Vastrentende effecten ..................................................................................... 52 ........................ ........................

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .......................... 8684 ........................ ........................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 53 ........................ ........................

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ............................................................................. 8686 ........................ ........................

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 kosten ....................................................................................................................................... 56.269,40

Over te dragen malus Creg Elekticiteit .............................................................................................................. 20.906.837,98

Groenstroomcertificaten: solidarisering en voorraad ......................................................................................... 8.073.133,00

Energie in de meter NIM elektricieit ................................................................................................................... 2.536.290,86
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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 74.368,99

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... (100) 128.643,79

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
kapitaal aandelen G ................................................................................... 54.274,80 4.377

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

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

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

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

aandelen RE .............................................................................................. 2.059,24 166

aandelen E ................................................................................................. 61.082,40 4.926

aandelen T ................................................................................................. 10.564,80 852

aandelen RT .............................................................................................. 662,55 53

aandelen G ................................................................................................ 54.274,80 4.377

Aandelen op naam .......................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx 10.374

Gedematerialiseerde aandelen ....................................................................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Codes
Niet-opgevraagd

bedrag
Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................ (101) 55.776,74 xxxxxxxxxxxxxx

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

Aandeelhouders die nog moeten volstorten
aandelen E ................................................................................................. 45.811,80 0,00

aandelen T ................................................................................................. 7.923,60 0,00

aandelen RE .............................................................................................. 1.544,43 0,00

aandelen RT .............................................................................................. 496,91 0,00

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 ........................
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Codes Boekjaar

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ..................................................................................................... 8751 ........................

Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

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

Daaraan verbonden stemrecht ....................................................................................................... 8762 ........................

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ................................................................. 8771 ........................

Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................. 8781 ........................

Nr. VOL 6.7.1BE 0203.563.111

First - VOL2017 - 24 / 68



VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE POST 164/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG

VOORKOMT

Oninbare vorderingen ........................................................................................................................................ 643.000,00

Hangende geschillen TEGK pensioen ............................................................................................................... 172.500,00

Voorziening voor hangende Cllaims .................................................................................................................. 1.366.000,00

............................................................................................................................................................................. ........................
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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 ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 7.484.200,64

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 5.429.770,68

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 304.430,00

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 1.749.999,96

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) 7.484.200,64

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 15.440.024,39

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 8.144.656,16

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 295.368,39

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 6.999.999,84

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 15.440.024,39

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 60.416.667,03

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

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

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

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 8.416.667,03

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 52.000.000,00

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 60.416.667,03
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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 22.114,70

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 3.678.671,56

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 1.749.536,53
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Bonus Creg Elekrticieit ...................................................................................................................................... 4.513.002,10

Ontvangen Opex vergoeding Telenet 2017 ....................................................................................................... 180.581,82

Federale bijdrage ............................................................................................................................................... 509.681,19

Afgr kosten GSC & WKC 2016 .......................................................................................................................... 713.738,30

Diversen ............................................................................................................................................................ 0,15
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Omzet elektriciteit (inclusief werken voor derden) ................................... 64.102.756,83 70.575.450,59

Omzet TV (inclusief werken voor derden) ................................................ 1.212.988,70 1.201.014,18

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

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

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 145 151

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 140,1 147,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 206.943 215.384

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 10.190.105,58 10.809.737,13

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 3.323.670,84 3.594.845,65

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 422.693,14 ........................

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 441.827,03 775.187,49

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 624 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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 95.069,51 79.569,32

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

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 74.200,00 230.869,32

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 ........................ 79.569,32

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 273.818,70 282.295,93

Andere .......................................................................................................... 641/8 ........................ ........................

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9096 ........................ ........................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 9097 ........................ ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 ........................ ........................

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

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

Kapitaalsubsidies ..................................................................................... 9125 ........................ ........................

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

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
diverse finciele opbrengsten .................................................................... 4.229,49 7.767,98

TELENET/Canon-vergoeding .................................................................. 1.652.579,40 1.672.734,71

Kapitaalkostenvergoeding banking GSC ................................................. 24.319,09 86.436,02

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

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

Geactiveerde 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 .........................................................................................(+)/(-) 2.138,75 2.922,25

Netting financieel resultaat Infrax CVBA .............................................(+)/(-) 5,59 529.689,40

Unwinding Swap .................................................................................(+)/(-) 343,79 0,00

Diverse ................................................................................................(+)/(-) 0,00 1.781,94
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN .................................................................... 76 316.800,79 660.726,45

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................................... (76A) 279.309,88 271.558,00

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa ............................................................ 760 ............................. .............................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten ............................................................................................................ 7620 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ...... 7630 ............................. .............................

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................................... 764/8 279.309,88 271.558,00

Niet-recurrente financiële opbrengsten .......................................................... (76B) 37.490,91 389.168,45

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ............. 761 ............................. .............................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ............................................................................................................. 7621 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .............................. 7631 2.300,00 350.864,02

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ............................................... 769 35.190,91 38.304,43

NIET-RECURRENTE KOSTEN ............................................................................... 66 2.089.076,30 2.444.807,32

Niet-recurrente bedrijfskosten ......................................................................... (66A) 2.089.076,30 2.444.807,32

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ......................... 660 ............................. .............................

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6620 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ... 6630 398.100,30 606.192,37

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ............................................................. 664/7 1.690.976,00 1.838.614,95

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten ..(-) 6690 ............................. .............................

Niet-recurrente financiële kosten ..................................................................... (66B) ............................. .............................

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ......................................... 661 ............................. .............................

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6621 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................... 6631 ............................. .............................

Andere niet-recurrente financiële kosten ........................................................ 668 ............................. .............................

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten(-) 6691 ............................. .............................
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 2.955.849,71

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 959.985,41

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ........................................... 9136 ........................

Geraamde belastingsupplementen .................................................................................................... 9137 1.995.864,30

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 .............................................................................................................(+)/(-) 1.306.452,02

Verworpen uitgaven ................................................................................................................(+)/(-) 306.481,28

DBI ..........................................................................................................................................(+)/(-) 1.095.816,91

Belastbaar gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarde .......................................................(+)/(-) 1.278.148,47

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente 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 6.255.917,15 8.410.165,77

Door de onderneming ................................................................................... 9146 1.546.316,70 2.202.993,67

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 3.459.537,69 3.651.774,05

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 229.985,41 191.462,02
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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 81.600.000,00

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 81.600.000,00

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 de 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 de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ................................. 9202 ........................
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Codes Boekjaar

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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Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS

GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

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

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

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

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

Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE

VERPLICHTINGEN

Zoals uitgebreid toegelicht in het jaarverslag van de raad van bestuur opgenomen onder VOL 7 ................... 0,00

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

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

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

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

De raden van bestuur van Infrax Limburg, Infrax West, Iveg en PBE hebben in
juni 2016 beslist om de pensioenreserves die door Ethias en Candriam (Iveg)
beheerd worden in tak-21 (gewaarborgd rendement) over te brengen naar
tak-23-fondsen te beheren door externe vermogensbeheerders
Hoofdreden: nieuwe controlewet 2016
schrapt het specifieke voorrecht op de afgezonderde activa (‘gekantonneerde’) tak-21-
fondsen bij faillissement van de verzekeraar en vervangt dit door een algemeen
voorrecht, samen met alle andere gewone en bevoorrechte schuldeisers (personeel
Ethias, fiscus, RSZ,…)
behoudt het specifieke voorrecht per beleggingsfonds onder tak-23
Bijkomend: potentieel hoger rendement (>1,82% 2016) en lagere beheerskosten
De Infrax-DNB’s hebben opdracht gegeven aan Ethias om een marktbevraging te
organiseren om 3 externe vermogensbeheerders te selecteren.
De keuze is gevallen op:
KBC Asset Management: 1/3de fonds Infrax Limburg+Infrax West+Iveg+PBE (190 mio EUR)
Candriam: 1/3de fonds Infrax Limburg (69 mio EUR)
Bank Degroof Petercam: 1/3de fonds Infrax Limburg (69 mio EUR)
Keuze voor het risicoprofiel “Conservative” (40% aandelen)
Op 21.12.2016: 44 miljoen euro gestort in tak-23-fondsen
Transfer tak-21-fondsen ■ tak-23-fondsen: voorzien in het 1ste kwartaal 2017

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
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM HEBBEN

VOORGEDAAN EN DIE NIET IN DE RESULTATENREKENING OF BALANS WORDEN WEERGEGEVEN

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

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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Boekjaar

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN PUTOPTIES

HEEFT

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

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

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

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

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN 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

Infrax CVBA is lid van de BTW-eenheid samen met IVEG OV, Infrax-West OV, Infrax Limburg OV,
Inter-Energa OV, Inter-Media OV, Inter-Aqua OV, PBE OV en Riobra.
............................................................................................................................................................................ 0,00

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

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

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

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet
kunnen worden becijferd)

De Provinciale Brabantse Energie maatschappij OV heeft een waarborg voor een KBC-lening aan Infrax
CVBA van 70.000 duizend euro ........................................................................................................................ 5.600.000,00

De Provinciale Brabantse Energie maatschappij OV heeft een waarborg voor een kredietopening van
100.000 duizend euro van Infrax CVBA bij KBC bank ...................................................................................... 8.000.000,00

De Provinciale Brabantse Energie maatschappij OV heeft een waarborg voor een kredietopening van
100.000 duizend euro van Infrax CVBA bij Belfius. ........................................................................................... 8.000.000,00

De Provinciale Brabantse Energie maatschappij OV heeft een waarborg verleend in het kader van de
verhoging van het programma thesauriebewijzen binnen Infrax CVBA naar 200.000 duizend euro. ............... 16.000.000,00

De Provinciale Brabantse Energie maatschappij OV heeft een solidaire waarborg, met onderlinge
garantstelling, verstrekt ten gunste van Infrax cvba ten belope van 8% (40.000.000 euro) van het
werkingskapitaal van Infrax CVBA t.b.v. 500.000.000 euro. ............................................................................. 40.000.000,00

Medewerkers van PBE kunnen bepaalde rechten opbouwen zoals jubileumpremies. De kosten mbt deze
premies, alsook de kosten voor vervroegde uitstappers worden opgenomen in de boekhouding, en dit in het
jaar dat de kosten zich voordoen. ...................................................................................................................... 0,00
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Boekjaar

Pensioen statutaire werknemers.
Wijziging personeelstatuut
De Raad van bestuur van 15 december 2014 heeft beslist om de statutaire bepalingen opgenomen in het
personeelsstatuut en van toepassing op de pensioenen van haar vastbenoemede personeelsleden, te
wijzigen vanaf 1 januari 2015.
Het bestaande stelsel werd omgevormd tot enerzijds de toekenning van het zogenaamde
gemeentepensioen (wettelijke pensioen 1ste pijler) en anderzijds een aanvullend pensioen
groepsverzekerning 2de pijler).
Het wettelijk pensioen 1ste pijler wordt voortaan berekend conform de regels van de gemeentelijke
ambtenaren. Het aanvullend pensioen komt overeen met het verschil tussen het pensioen berekend op
basis van het statuut van toepassing voor 31 december 2014 en hogervermeld wettellijke pensioen 1ste
pijler . Het totale pensioenbedrag (wettelijke pensioen 1ste pijler+ aanvullend pensioen 2de pijlers) voor de
statutaire werknemers blijft bijgevolg hetzelfde.

PBE is per 1 januari 2015 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 toont aan dat de huidige dotaties aan het pensioenfonds volstaan om te voldoen aan
de toekomstige pensioenverplichtingen.
De opgebouwde pensioenreserves voor het statutaire personeel bedraagt in totaal eind 2016 :
31.868.055,70
wat volledig extern ondergebracht is bij de pensioenverzekeraar Ethias. Om de pensioenverplichtingen van
het statutair personeel te waarborgen werd in 2016, conform vorige jaren, nog een aanvullende dotatie
gedaan aan het externe pensioenfonds.

Pensioenfondsen: overgang van tak 21 naar tak 23
Alle Infrax-DNB’s hebben een pensioenovereenkomst afgesloten met Ethias voor het statutair personeel.
Deze fondsen werden beheerd in tak 21. Bij tak 21 is er een jaarlijkse waarborg op het kapitaal en op het
rendement. Bij tak 23 wordt geen waarborg gegeven.
De totale pensioenreserves voor het statutair personeel per 31.12.2016 bedroegen € 31.686.056.

Met de nieuwe controlewet van 2016 wordt het specifieke voorrecht op de afgezonderde activa van de tak
21-fondsen bij faillissement van de verzekeraar geschrapt en wordt dit vervangen door een algemeen
voorrecht, samen met alle gewone en bevoorrechte schuldeisers. Dit specifieke voorrecht wordt wel
behouden per beleggingsfonds onder tak 23. Bijkomend zijn er ook nog een aantal financiële voordelen die
een overstap naar tak 23 rechtvaardigen.

De Raad van Bestuur is dan ook akkoord gegaan met de overgang van tak 21 naar tak 23. Aan Ethias werd
gevraagd een marktbevraging te organiseren voor het aanduiden van drie vermogensbeheerders en dit
volgens een “conservatief” beleggingsprofiel. De keuze is gevallen op KBC Asset Management, Candriam
en Bank Degroof Petercam. De fondsen van PBE zullen in tak 23 beheerd worden door KBC Asset
Management.
Eind 2016 werd al 10,75 mio overgeheveld naar tak 23. Het is de bedoeling de rest te transfereren tijdens de
eerste semester van 2017. ................................................................................................................................ 0,00

Regulatoire saldi
De regulatoire saldi met betrekking tot de periode 2010 - 2016 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: ................................................. -16.393.836,00

Zoals uitgebreid toegelicht in het jaarverslag van de raad van bestuur, opgenomen onder VOL 7 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. ............................................................................................................................ 0,00
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Boekjaar

Voorraad groenestroomcertificaten (GSC) en warmtekrachtcertificaten (WKC)
De Vlaamse Regering heeft de invoering van een DAEB-vergoeding (“dienst van algemeen economisch
belang”) goedgekeurd voor de distributienetbeheerders ter uitvoering van hun openbaredienstverplichting
voor het kopen en verkopen van GSC. De DAEB-regeling, die wordt uitgevoerd via het Vlaamse Energie
Agentschap (VEA), is beperkt tot GSC voor fotovoltaïsche installaties afkomstig van gezinnen en tot een
bedrag van 15 miljoen euro per DNB per jaar. Dit betekent dus dat Infrax jaarlijks tot 60 (= 4 x 15) miljoen
euro aan GSC kan verkopen aan VEA, die deze dan uit de markt haalt en vernietigt.
De regeling voorziet ook dat de netbeheerders onderling in aanmerking komende certificaten kunnen
verhandelen.
De DAEB-regeling komt in de plaats van het “banking”-systeem. M.a.w. de waarborg van de Vlaamse
regering ten belope van 466.238 stuks GSC aan 93 euro per certificaat en 118.875 stuks WKC aan 27 euro
per certificaat vervalt.
Daarnaast hebben we vastgesteld dat de reguliere verkopen via aanbesteding op de markt dit jaar succesvol
zijn geweest voor GSC. De WKC daarentegen geraken omzeggens niet verkocht.
Eind 2016 vertegenwoordigt de voorraad groenestroom- en warmtekrachtcertificaten bij PBE nog 1,4 miljoen
euro, of een afname van 20,6 miljoen euro. De voorraad certificaten is in de jaarrekening van de
netbeheerders opgenomen onder de overlopende rekeningen van het actief. ................................................. 1.448.816,00
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
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 ..................................................................................................... 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 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa ...................................................................................... 9253 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................................................. 9263 ............................. .............................

Achtergestelde vorderingen ............................................................................ 9273 ............................. .............................

Andere vorderingen ........................................................................................ 9283 ............................. .............................

Vorderingen ....................................................................................................... 9293 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9303 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9313 ............................. .............................

Schulden ............................................................................................................ 9353 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9363 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9373 ............................. .............................

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen ..................... 9383 ............................. .............................

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming .................... 9393 ............................. .............................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ........................................... 9403 ............................. .............................

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING

BESTAAT

Financiële vaste activa ...................................................................................... 9252 13.985.627,17 13.985.627,17

Deelnemingen ................................................................................................. 9262 13.985.627,17 13.985.627,17

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

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

Vorderingen ....................................................................................................... 9292 ............................. .............................

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

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9312 ............................. .............................

Schulden ............................................................................................................ 9352 52.000.000,00 72.786.610,38

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9362 52.000.000,00 52.000.000,00

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9372 ............................. 20.786.610,38

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

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

aangezien er geen wettelijk kader bestaat om transacties met verbonden partijen buiten normale
marktvoorwaarden te identificeren, nemen we geen informatie op onder deze toelichting ............................... 0,00

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

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

Codes Boekjaar

Uitstaande vorderingen op deze personen ........................................................................................ 9500 ........................

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste
of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

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

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

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................... 9501 ........................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................ 9502 ........................

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 85.799,28

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...................................................................................... 9504 ........................

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

Codes Boekjaar

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 9505 7.516,90

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

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 63.411,22

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95062 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 135,10

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

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

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

Categorie
afgeleide
financiële

instrumenten

Ingedekt risico
Speculatie /

dekking
Omvang

Boekjaar:
Boekwaarde

Boekjaar:
Reële waarde

Vorig Boekjaar:
Boekwaarde

Vorig Boekjaar:
Reële waarde

IRS-rente
Swap

Rente Risico
variabele rente
omzetten in
vaste rentevoet Dekking 10000000 0,00 -227.441,91 0,00 -237.734,05

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

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

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

Boekwaarde Reële waarde

FINANCIËLE VASTE ACTIVA GEBOEKT TEGEN EEN HOGER BEDRAG DAN HUN REËLE

WAARDE

Bedrag van de afzonderlijke activa of van passende groepen ervan
....................................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

Redenen waarom de boekwaarde niet is verminderd

Elementen die toelaten te veronderstellen dat de boekwaarde zal kunnen worden gerealiseerd
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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 worden gewaardeerd aan

aanschaffingswaarde.  De kosten van softwarelicenties worden lineair afgeschreven over 10 jaar

3. Materiële vaste activa

In 2012 en 2013 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)

In 2014 werd dit afgerond Deze verschuivingen werden weergegeven in de toelichting van de

jaarrekening. Deze verschuivingen hebben geen impact gehad op de netto boekwaarden van de betrokken

activa.

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.

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
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vezels, meetapparatuur kabeltelevisie, CAB, telebediening en elektronische uitrusting

kabeltelevisie;

Andere activa :

- 2%  (50 jaar)  voor administratieve gebouwen

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

overige materiële vaste activa;

- 20 % ( 5 jaar) voor het rollend materieel en de informatica.

- 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)

- 5% (20 jaar) voor palen en armaturen (openbare verlichting)

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%. 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.

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

2016 noch vorderingen noch schulden in deviezen.
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De volledige afboeking van de openstaande klantenfacturen gebeurt na beëindiging van de

invorderingsprocedures.

Aangezien de vorderingen op de balans van Infrax in naam en voor rekening van de bij Infrax

aangesloten distributienetbeheerders zijn opgenomen, worden de provisies voor dubieuze debiteuren

op de balans van Infrax voor PBE geboekt bij PBE onder de rubriek 16.

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. 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

rechtspersonenbelasting onderworpen was, slechts vrijgesteld blijven van vennootschapsbelasting

indien en in de mate dat aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde 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 2015 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.”
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

Zie volgende pagina.
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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 121,1 107,8 13,3

Deeltijds ................................................................................... 1002 26,3 8,6 17,7

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 140,1 114,1 26,0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 178.734 160.043 18.691

Deeltijds ................................................................................... 1012 28.209 9.885 18.324

Totaal ....................................................................................... 1013 206.943 169.928 37.015

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 12.418.350,57 11.119.731,43 1.298.619,14

Deeltijds ................................................................................... 1022 1.959.946,02 686.821,67 1.273.124,35

Totaal ....................................................................................... 1023 14.378.296,59 11.806.553,10 2.571.743,49

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ........................... 1033 297.707,28 244.458,50 53.248,78

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

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 1003 147,5 119,8 27,7

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 215.384 174.308 41.076

Personeelskosten ......................................................................... 1023 15.179.770,27 11.966.816,35 3.212.953,92

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 .................................................................... 105 116 29 138,1

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 116 29 138,1

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

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

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

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 103 12 112,6

lager onderwijs .................................................................... 1200 1 ........................ 1,0

secundair onderwijs ............................................................ 1201 69 6 73,8

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 22 6 26,8

universitair onderwijs .......................................................... 1203 11 ........................ 11,0

Vrouwen .................................................................................. 121 13 17 25,5

lager onderwijs .................................................................... 1210 ........................ 2 0,9

secundair onderwijs ............................................................ 1211 5 2 6,5

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 6 10 13,7

universitair onderwijs .......................................................... 1213 2 3 4,4

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 19 5 23,0

Bedienden ............................................................................... 134 97 24 115,1

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 1 ........................ 1,0

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 210 1 ........................ 1,0

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 5 2 6,6

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 5 2 6,6

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 2 2 3,6

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

Afdanking ................................................................................. 342 ........................ ........................ ........................

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 75 5811 11

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 1.136 5812 93

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5803 99.179,83 5813 9.216,32

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 99.179,83 58131 9.216,32

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 96 5831 24

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 1.126 5832 338

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5823 70.906,50 5833 21.309,75

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

Nr. VOL 10BE 0203.563.111

First - VOL2017 - 68 / 68


	1. Identificatiegegevens
	1.1. Identificatiegegevens en inlichtingen

	2. Identificatiegegevens
	2.1. Bestuurders en zaakvoerders
	2.2. Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie

	3. Balans na winstverdeling
	3.1. Activa
	3.2. Passiva

	4. Resultatenrekening
	5. Resultaatverwerking
	6. Toelichting
	6.1. Staat van de oprichtingskosten
	6.2. Staat van de immateriële vaste activa
	6.3. Staat van de materiële vaste activa
	6.3.1. Terreinen en gebouwen
	6.3.2. Installaties, machines en uitrusting
	6.3.3. Meubilair en rollend materieel
	6.3.4. Leasing en soortgelijke rechten
	6.3.6. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

	6.4. Staat van de financiële vaste activa
	6.4.2. Ondernemingen met deelnemingsverhouding - Deelnemingen en aandelen
	6.4.3. Andere ondernemingen - Deelnemingen en aandelen

	6.5. Deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen
	6.6. Geldbeleggingen en overlopende rekeningen (activa)
	6.7. Staat van het kapitaal en de aandeelhoudersstructuur
	6.8. Overige risico's en kosten
	6.9. Staat van de schulden en overlopende rekeningen (passiva)
	6.10. Bedrijfsresultaten
	6.11. Financiële en uitzonderlijke resultaten
	6.12. Opbrengsten en kosten van uitzonderlijke omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen
	6.13. Belastingen en taksen
	6.14. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
	6.15. Betrekkingen met verbonden ondernemingen, geassocieerde ondernemingen en de andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
	6.16. Financiële betrekkingen met
	6.17. Afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd zijn op basis van de reële waarde
	6.19. Waarderingsregels

	7. Jaarverslag
	8. Verslag van de commissarissen
	10. Sociale balans

