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NAAM: ......................................................................................................................................................................................................... 

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

Rechtsvorm: ................................................................................................................................................................................................ 

Adres: ..........................................................................................................................................................Nr.: ................ Bus: ............... 

Postnummer: ..............................   Gemeente: ....................................................................................................................................... 

Land: .................................................................... 

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van ....................................................................................................  
Internetadres *: ............................................................................................................................................................................................ 
 

Ondernemingsnummer  
 
DATUM  / / van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van 
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 
 
 
JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van  / / 
 

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

Vorig boekjaar van   / /  tot  / / 

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

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

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

 
 
   
 

                                                      
*  Facultatieve vermelding. 
**  Schrappen wat niet van toepassing is. 

Diestsesteenweg(LIN) 126

3210 Lubbeek

België

Leuven

BE 0878.051.819

25 11 2005

20 06 2014

01 01 2013 31 12 2013

01 01 2012 31 12 2012

        XXXXXX

44
5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.5, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 5.8, 5.15, 5.16, 5.17.1, 5.17.2

EUR

JAARREKENING IN EURO

RIOBRA Opdrachthoudende Vereniging

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Jaarverslag, Verslag van de commissarissen

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

OCR9002

Jos Hermans Breynissemberg 12, 3300 Tienen, België Voorzitter van de Raad van Bestuur
22/03/2013 -

Fons Lemmens Sint-Annastraat 27, 3390 Tielt (Bt.), België Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
22/03/2013 -

Julien Dekeyser Dennenweg 2, 3190 Boortmeerbeek, België Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
23/03/2013 -

Bert Meulemans Vogelzangwijk 14, 3191 Hever, België Voorzitter van de Raad van Bestuur
23/03/2007 - 22/03/2013

Rene Swinnen Steenweg 7, 3440 Zoutleeuw, België Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
- 22/03/2013

Jos Van Vlasselear Prof. Scharpélaan 26, 3130 Begijnendijk,
België

Bestuurder
23/03/2007 - 22/03/2013
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Albert Mees Komkommerstraat 8 bus a, 3060 Bertem,
België

Bestuurder
23/03/2007 - 22/03/2013

Christian Krikilion Akrenbos 20, 1547 Bever, België Bestuurder
23/03/2007 - 22/03/2013

Armand Biesemans Werfstraat 99, 1570 Galmaarden, België Bestuurder

Tonny Gakens Hulsbeekstraat 35, 3450 Geetbets, België Bestuurder
23/03/2007 - 22/03/2013

Andre Debecker Attenrodestraat 19 bus A, 3380 Glabbeek
(Zuurbemde), België

Bestuurder
- 22/03/2013

Simon De Boeck Bruneaustraat 42, 1755 Gooik, België Bestuurder
- 22/03/2013

Jean Marie Dierickx Hellingen 1, 1540 Herne, België Bestuurder
- 22/03/2013

Walter Craps R. Borremansstraat 22, 3320 Hoegaarden,
België

Bestuurder

Martin Coomans Lindestraat 46 bus A, 3471 Hoeleden, België Bestuurder
- 22/03/2013

Jean-Pierre Taverniers Hautem 82, 3320 Hoegaarden, België Bestuurder

Wilfried Roosen O. Huysecomlaan 11, 3400 Landen, België Bestuurder
- 22/03/2013

Paul Hugaerts Slijkstraat 77, 3212 Pellenberg, België Bestuurder
- 22/03/2013

Alexander Binon Naamsesteenweg 24, 3052 Blanden, België Bestuurder
- 22/03/2013

Jean Matton Molenstraat 3, 1670 Pepingen, België Bestuurder
- 22/03/2013

Paul Baert Hondzochtstraat 25, 1674 Bellingen, België Bestuurder
- 22/03/2013

Francis Marchand Eikenlaan 4, 1820 Steenokkerzeel, België Bestuurder
- 22/03/2013

Rudi Meeus Dorpstraat 4 bus 1, 3390 Sint-Joris-Winge,
België

Bestuurder
- 22/03/2013

David Geladé Hulststraat 5, 3300 Tienen, België Bestuurder
- 22/03/2013

Hans Vandermolen Zegestraat 38 bus 3, 3300 Tienen, België Bestuurder
- 22/03/2013

Julien Thijs St. Pietersstraat 181, 3300 Tienen, België Bestuurder
- 22/03/2013

Louis Heeren Retsbaan 6, 3440 Zoutleeuw, België Bestuurder
- 22/03/2013

Rik Dehairs St. Truidensesteenweg 94, 3440 Zoutleeuw,
België

Bestuurder
- 22/03/2013

André Eyletten Parelstraat 16, 3473 Waanrode, België Bestuurder
- 22/03/2013
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Albert Vandezande Grezstraat 1 bus A, 3051 Sint-Joris-Weert,
België

Bestuurder
- 22/03/2013

Hendrik Claes Hereblokstaat 4, 3350 Linter, België Bestuurder

Mellissa Vandenhove Valkenberg 93, 3370 Boutersem, België Bestuurder
- 22/03/2013

Carine Goris Grote straat 25, 3118 Werchter, België Bestuurder

Chantal Mostaert Dooren 122, 1785 Merchtem, België Bestuurder
- 22/03/2013

Georges Claes Halensebaan 81, 3460 Bekkevoort, België Bestuurder
- 22/03/2013

Roger De Nauw Stationsstraat 10, 1570 Galmaarden, België Bestuurder
- 22/03/2013

Bart Willems Het Everbeur 11, 3130 Begijnendijk, België Bestuurder
22/03/2013 -

Benny Reviers Witteweg 5, 3460 Bekkevoort, België Bestuurder
22/03/2013 -

Albert Mees Komkommerstraat 8, 3060 Bertem, België Bestuurder
22/03/2013 -

Kristof Cattie Romont 14, 1547 Bever, België Bestuurder
22/03/2013 -

Christine Dejaegher Groenstraat 126, 3370 Boutersem, België Bestuurder
22/03/2013 -

Germain Vandezande Kwadestraat 75, 3450 Geetbets, België Bestuurder
22/03/2013 -

Matthias Mertens Torenstraat 18, 3384 Attenrode, België Bestuurder
22/03/2013 -

Luc De Doncker Lenniksestraat 117, 1755 Gooik, België Bestuurder
22/03/2013 -

Lieven Van Den Broeck Sint-Niklaasstraat 48, 1540 Herne, België Bestuurder
22/03/2013 -

André Alles Dorpsstraat 130, 3471 Hoeleden, België Bestuurder
22/03/2013 -

Leon Ignoul Een Meilaan 16, 3400 Landen, België Bestuurder
22/03/2013 -

Pauk Duerinckx Nachtegalenstraat 66, 3210 Lubbeek, België Bestuurder
22/03/2013 -

Chantal Mostaert Sint-Jansstraat 95 bus 1, 1785 Merchtem,
België

Bestuurder
22/03/2013 -

Tom Teck Maurice Noëstraat 14, 3050 Oud-Heverlee,
België

Bestuurder
22/03/2013 -

Peter Lacres Eeckhoudtstraat 26, 1670 Pepingen, België Bestuurder
22/03/2013 -

Jerry Casier Van Frachenlaan 41, 1820 Steenokkerzeel,
België

Bestuurder
22/03/2013 -
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Marie-Claire Loozen Kerkomstraat 8, 3300 Tienen, België Bestuurder
22/03/2013 -

André Stiers Klottenbergstraat 12 bus A, 3440 Zoutleeuw,
België

Bestuurder
22/03/2013 -

Jos Dewinter Van Steelantstraat 24, 1820 Steenokkerzeel,
België

Bestuurder
22/03/2013 -

Roger Verduyckt Vijverstraat 1 bus A, 3130 Begijnendijk, België Bestuurder
22/03/2013 -

André Govaerts Rijnrode 9, 3460 Bekkevoort, België Bestuurder
22/03/2013 -

Fons Heyvaert Mieregemstraat 165, 1785 Merchtem, België Bestuurder
22/03/2013 -

Willy Minschart Boomgaardstraat 2 bus B, 3440 Zoutleeuw,
België

Bestuurder
22/03/2013 -

Frédèric Clukkers
Lidmaatschapsnr.: B143

Brusselsstraat 282 bus 8A, 3000 Leuven,
België

Commissaris



Nr. VOL 1.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

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

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

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

A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming**,
B. Het opstellen van de jaarrekening**,
C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
D. Het corrigeren van de jaarrekening.

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

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de
opdracht

(A, B, C en/of D)

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

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 168.203.832 164.457.274

Oprichtingskosten .................................................................... 5.1 20 1.890 3.780

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.2 21 702.506 469.125

Materiële vaste activa .............................................................. 5.3 22/27 167.013.660 163.498.593

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 174.523 143.407

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 146.461.797 144.304.522

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 259.859 634.390

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 49.662 .............................

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

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 20.067.819 18.416.274

Financiële vaste activa ............................................................
5.4/
5.5.1 28 485.776 485.776

Verbonden ondernemingen ................................................... 5.14 280/1 485.776 485.776

Deelnemingen ................................................................... 280 485.776 485.776

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

Deelnemingen ................................................................... 282 ............................. .............................

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

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 ............................. .............................

Aandelen ........................................................................... 284 ............................. .............................

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 ............................. .............................

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 9.669.843 4.753.179

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................

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

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 ............................. .............................

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 8.398.008 3.116.259

Handelsvorderingen .............................................................. 40 1.425.136 1.632.551

Overige vorderingen .............................................................. 41 6.972.872 1.483.708

Geldbeleggingen ......................................................................
5.5.1/
5.6 50/53 ............................. .............................

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

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

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 1.263.178 1.625.773

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.6 490/1 8.657 11.147

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 177.873.675 169.210.453
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 152.668.599 147.031.978

Kapitaal ..................................................................................... 5.7 10 135.838.649 133.204.702

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 135.838.649 133.204.702

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

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

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Reserves ................................................................................... 13 523.409 350.577

Wettelijke reserve .................................................................. 130 523.409 350.577

Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 ............................. .............................

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

Andere .............................................................................. 1311 ............................. .............................

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 ............................. .............................

Beschikbare reserves ............................................................ 133 ............................. .............................

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

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 16.306.541 13.476.699

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 420.000 557.000

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 420.000 557.000

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

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

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 420.000 525.000

Overige risico's en kosten ...................................................... 5.8 163/5 ............................. 32.000

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 24.785.076 21.621.475

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.9 17 22.789.155 13.500.000

Financiële schulden ............................................................... 170/4 22.789.155 13.500.000

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 39.155 .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 173 22.750.000 13.500.000

Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

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

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

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

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

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

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 42/48 1.995.300 8.120.849

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 42 758.652 750.000

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

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

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

Handelsschulden ................................................................... 44 110.757 608.086

Leveranciers ..................................................................... 440/4 110.757 608.086

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 918.018 763.962
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 5.9 45 206.182 225.218

Belastingen ....................................................................... 450/3 49.524 64.650

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 156.658 160.568

Overige schulden ................................................................... 47/48 1.691 5.773.583

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.9 492/3 621 626

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 177.873.675 169.210.453
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/74 11.719.746 11.043.797

Omzet .................................................................................... 5.10 70 11.719.746 10.889.698
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................

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

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 5.10 74 ............................. 154.099

Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) 60/64 8.161.547 9.125.755

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 ............................. .............................

Aankopen .......................................................................... 600/8 ............................. .............................

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

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 1.422.125 1.827.214

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.10 62 1.633.663 1.619.115
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 5.227.870 5.281.909
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 14.250 .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 5.10 635/7 -137.000 397.300

Andere bedrijfskosten ............................................................ 5.10 640/8 639 217

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

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 3.558.199 1.918.042

Financiële opbrengsten ........................................................... 75 537.904 266.859

Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. 750 6.794 21.336

Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 751 211 3.147

Andere financiële opbrengsten .............................................. 5.11 752/9 530.899 242.376

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.11 65 650.493 565.315

Kosten van schulden ............................................................. 650 611.681 563.322
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................

Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) 652/9 38.812 1.993

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ..........................................................................(+)/(-) 9902 3.445.610 1.619.586
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 11.568 865
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa ..................................................................................... 760 ............................. .............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa ..................................................................................... 761 ............................. .............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ............................................................................... 762 ............................. .............................

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................... 763 ............................. .............................

Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 5.11 764/9 11.568 865

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 500 3.471
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 ............................. .............................

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ 661 ............................. .............................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) 662 ............................. .............................

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .................. 663 ............................. .............................

Andere uitzonderlijke kosten ................................................. 5.11 664/8 500 3.471
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-) 669 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 3.456.678 1.616.980

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

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 5.12 67/77 29 651

Belastingen ............................................................................ 670/3 29 651
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 3.456.649 1.616.329

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

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 3.456.649 1.616.329

Nr. VOL 3BE 0878.051.819
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................(+)/(-) 9906 3.456.649 1.616.329

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-) (9905) 3.456.649 1.616.329

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

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................. 791/2 8.132 .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 791 8.132 .............................

aan de reserves .............................................................................. 792 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................. 691/2 3.464.772 80.816

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 691 3.291.939 .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................ 6920 172.833 80.816

aan de overige reserves ................................................................. 6921 ............................. .............................

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

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

Uit te keren winst ............................................................................... 694/6 9 1.535.513

Vergoeding van het kapitaal ........................................................... 694 9 1.535.513

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

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

Nr. VOL 4BE 0878.051.819
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TOELICHTING

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 20P xxxxxxxxxxxxxxx 3.780

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

Afschrijvingen ................................................................................................. 8003 1.890

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

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ (20) 1.890

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

Herstructureringskosten .................................................................................. 204 ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 493.129

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 310.236

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8032 ........................

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 803.365

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 24.004

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 76.855

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

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8102 ........................

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 100.859

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 702.506

Nr. VOL 5.2.2BE 0878.051.819
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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 143.407

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 31.116

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 ........................

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 174.523

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

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

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 ........................

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 174.523
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 169.124.390

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 1.986.004

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 933.778

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 5.871.647

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 176.048.263

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 24.819.867

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 4.766.599

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

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 ........................

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 29.586.466

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 146.461.797
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 3.166.391

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 942

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 ........................

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 3.167.333

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8223 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8233 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8243 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 2.532.002

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 375.472

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

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 ........................

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 2.907.474

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 259.859
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8164 56.716

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 56.716

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 7.054

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 7.054

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 49.662

WAARVAN

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

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

Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 49.662
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 18.416.274

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 7.523.192

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 -5.871.647

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 20.067.819

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) 20.067.819

Nr. VOL 5.3.6BE 0878.051.819
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 485.776

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8361 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8371 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8381 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391 485.776

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8411 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8421 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8431 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8441 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8471 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8481 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8491 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8501 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8511 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8541 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (280) 485.776

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 281P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8581 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8591 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8601 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8611 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8621 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8631 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (281) ........................

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8651 ........................

Nr. VOL 5.4.1BE 0878.051.819
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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 133.204.702

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... (100) 135.838.649

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Toewijzing resultaat ................................................................................... 2.633.947 0

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

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

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

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

aandelen RS .............................................................................................. 619.750 25.000

aandelen RB .............................................................................................. 109.356.573 4.411.318

aandelen RI ................................................................................................ 25.861.458 911.971

aandelen RA .............................................................................................. 868 35

Aandelen op naam .......................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx 5.348.324

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

Codes
Niet-opgevraagd

bedrag
Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

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

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

Aandeelhouders die nog moeten volstorten
..................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8721 ........................

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8722 ........................

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8731 ........................

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8732 ........................

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

Bedrag van de lopende converteerbare leningen .......................................................................... 8740 ........................

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8741 ........................

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8742 ........................

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop ............................................................................................ 8745 ........................

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8746 ........................

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8747 ........................

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

Nr. VOL 5.7BE 0878.051.819
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Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

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

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

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

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

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

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE

KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

Nr. VOL 5.7BE 0878.051.819
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

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

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 758.652

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 8.652

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 750.000

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) 758.652

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 10.039.155

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 ........................

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 39.155

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 10.000.000

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 10.039.155

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 12.750.000

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

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

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

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 12.750.000

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8863 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8893 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 12.750.000
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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 49.524

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 ........................

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 ........................

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 156.658
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
............................................................................................................................................................................. ........................

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

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

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

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

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

Uitsplitsing per geografische markt
................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ....................................................................................................... 740 ........................ ........................

BEDRIJFSKOSTEN

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

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9086 19 20

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 18,3 19,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 28.095 31.269

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 1.204.561 1.192.009

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 354.829 347.280

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 57.123 65.626

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 17.150 14.200

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 624 ........................ ........................

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

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt ................................................................................................... 9110 ........................ ........................

Teruggenomen ......................................................................................... 9111 ........................ ........................

Op handelsvorderingen
Geboekt ................................................................................................... 9112 14.250 ........................

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

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 ........................ 397.300

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 137.000 ........................

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 639 195

Andere .......................................................................................................... 641/8 ........................ 22

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

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

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 9097 ........................ 1,9

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 ........................ 4.126

Kosten voor de onderneming ........................................................................ 617 ........................ 112.999
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

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

Kapitaalsubsidies ..................................................................................... 9125 396.899 223.598

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

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
........................................................................................................................ ........................ ........................

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

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

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
............................................................................................................................................................................. ........................

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

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

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
............................................................................................................................................................................. ........................

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

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

Nr. VOL 5.11BE 0878.051.819

First - VOL2014 - 25 / 44



BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 29

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 29

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

Geraamde belastingsupplementen .................................................................................................... 9137 ........................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren .......................................................................... 9138 ........................

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ........................................................................... 9139 ........................

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .......... 9140 ........................

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

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

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

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

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

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

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties ................................................................................................................................ 9141 ........................

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...................... 9142 ........................

Andere actieve latenties
................................................................................................................................................... ........................

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

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

Passieve latenties .............................................................................................................................. 9144 ........................

Uitsplitsing van de passieve latenties
................................................................................................................................................... ........................

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ................................................................. 9145 33.255 326.916

Door de onderneming ................................................................................... 9146 16.548 453.770

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 388.731 376.901

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 29 651
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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 44.640.000

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 44.640.000

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

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

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9161 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9171 ........................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9181 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9191 ........................

Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ...................................... 9201 ........................

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

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 9162 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 9172 ........................

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving ................................................................... 9182 ........................

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa .............................................. 9192 ........................

Zekerheden op nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa ...................................... 9202 ........................

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO

VAN DE ONDERNEMING, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN

OPGENOMEN

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

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

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

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

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

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

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

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

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

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

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

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen .................................................................................................... 9213 ........................

Verkochte (te leveren) goederen ......................................................................................................... 9214 ........................

Gekochte (te ontvangen) deviezen ..................................................................................................... 9215 ........................

Verkochte (te leveren) deviezen .......................................................................................................... 9216 ........................
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VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS GEPRESTEERDE VERKOPEN OF

DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN

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

VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN

Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

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

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

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

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

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa .................................................................................... (280/1) 485.776 485.776

Deelnemingen ............................................................................................... (280) 485.776 485.776

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9271 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9281 ........................ ........................

Vorderingen op verbonden ondernemingen ................................................. 9291 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9301 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9311 ........................ ........................

Geldbeleggingen ............................................................................................. 9321 ........................ ........................

Aandelen ....................................................................................................... 9331 ........................ ........................

Vorderingen .................................................................................................. 9341 ........................ ........................

Schulden .......................................................................................................... 9351 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9361 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9371 ........................ ........................

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

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ......................................... 9401 ........................ ........................

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa ........................................................ 9421 ........................ ........................

Opbrengsten uit vlottende activa .................................................................. 9431 ........................ ........................

Andere financiële opbrengsten ..................................................................... 9441 ........................ ........................

Kosten van schulden .................................................................................... 9461 ........................ ........................

Andere financiële kosten .............................................................................. 9471 ........................ ........................

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ........................................................................ 9481 ........................ ........................

Verwezenlijkte minderwaarden ..................................................................... 9491 ........................ ........................

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa .................................................................................... (282/3) ........................ ........................

Deelnemingen ............................................................................................... (282) ........................ ........................

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

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

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

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

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

Schulden .......................................................................................................... 9352 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ................................................................................... 9362 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................. 9372 ........................ ........................
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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

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

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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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 13,4 9,4 4,0

Deeltijds ................................................................................... 1002 6,0 ........................ 6,0

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 18,3 9,4 8,9

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 19.415 13.628 5.787

Deeltijds ................................................................................... 1012 8.680 ........................ 8.680

Totaal ....................................................................................... 1013 28.095 13.628 14.467

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 1.128.927 792.436 336.491

Deeltijds ................................................................................... 1022 504.736 ........................ 504.736

Totaal ....................................................................................... 1023 1.633.663 792.436 841.227

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

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

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 1003 19,5 10,6 8,9

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 31.269 16.134 15.135

Personeelskosten ......................................................................... 1023 1.619.115 835.419 783.696

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 13 6 17,9

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 13 6 17,9

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

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

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

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 9 ........................ 9,0

lager onderwijs .................................................................... 1200 ........................ ........................ ........................

secundair onderwijs ............................................................ 1201 2 ........................ 2,0

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 2 ........................ 2,0

universitair onderwijs .......................................................... 1203 5 ........................ 5,0

Vrouwen .................................................................................. 121 4 6 8,9

lager onderwijs .................................................................... 1210 ........................ ........................ ........................

secundair onderwijs ............................................................ 1211 ........................ 2 1,6

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 2 2 3,6

universitair onderwijs .......................................................... 1213 2 2 3,7

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 1 ........................ 1,0

Bedienden ............................................................................... 134 12 6 16,9

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

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

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

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 1 ........................ 1,0

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

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

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

Andere reden ........................................................................... 343 1 ........................ 1,0

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 1 5811 8

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 4 5812 17

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5803 83 5813 427

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 83 58131 427

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 5 5831 7

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 60 5832 93

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5823 3.693 5833 5.717

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5841 ........................ 5851 ........................

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5842 ........................ 5852 ........................

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5843 ........................ 5853 ........................
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WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels

______________________________________________________________

   A.Algemeen

De Raad van Bestuur stelt de waarderingregels op overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17

juli 1975 van, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het

wetboek van vennootschappen,het K.B. van 8 oktober 1976, het K.B. van 12.9.1983 en de voorschriften

van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De waarderingsregels worden opgesteld op basis van het continuïteitsprincipe, elk

vermogensbestanddeel wordt afzonderlijk gewaardeerd. De waarderingen, afschrijvingen,

waardeverminderingen en voorzieningen moeten voldoen aan de principes van voorzichtigheid en trouw,

ze moeten stelselmatig worden gevormd en mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.

   B.Specifieke waarderingregels

1. Oprichtingskosten

De oprichtingskosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en in overeenstemming met art.28 van

het KB van 08/10/1976 afgeschreven over een periode van maximaal 5 jaar.

2. Immateriële vaste activa

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden tegen hun aanschaffingswaarde geboekt en lineair

afgeschreven over 5 jaar. Tegen 10%.

3. Materiële vaste activa

Afschrijvingen

de afschrijvingsbasis omvat de aanschaffingswaarde verminderd met de tussenkomsten van het

cliënteel.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of inbrengwaarde. Indirecte

kosten m.b.t. investeringen worden geactiveerd.

De volgende afschrijvingspercentages worden toegepast.

23.Installaties, machines en uitrusting

Omschrijving                                              Methode   Percentage

Ingebrachte activa                                        Lineair   3%

KWZI-Bouwkunde                                            Lineair   3%

KWZI-elektromechanica                                     Lineair   7%

Pompstations – bouwkunde                                  Lineair   3%

Pompstations – elektromechanica                           Lineair   7%

Leidingennet – rioleringen                                Lineair   2%

Leidingennet – Wegenis                                    Lineair   2%

Huisaansluitingen – nieuw                                 Lineair   2%

Huisaansluitingen – uitbreidingen                         Lineair   2%

Verkavelingen                                             Lineair   2%

Individuele Behandelingsinstallaties van Afvalwater – IBA Lineair   7%

24.Meubilair en rollend materieel

Labogereedschappen volgens de lineaire methode percentage is 10%.
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Uitrusting administratie en informatieverwerking volgend de lineaire methode percentage is 20%.

27.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 worde

geactiveerd.

4. Financiële vaste activa

Deelnemingen en aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of inbrengwaarde.

Bijkomende aanschaffingskosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt.

Voor deelnemingen en de aandelen wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van van duurzame

minderwaarde of ontwaarding.

De niet opgevraagde bedragen worden vermeld in de toelichting.

5. Vorderingen op ten hoogste één jaar

Vorderingen worden opgenomen in de balans tegen nominale waarde.

Op het einde van het boekjaar wordt een waardevermindering toegepast indien er onzekerheid bestaat

over de betaling hiervan op de vervaldag.

Voor de vorderingen die definitief oninbaar zijn.

De volgende debiteuren worden als dubieus beschouwd:

-in faling gestelde klanten of debiteuren die een concordaat hebben aangevraagd

-de schuldvorderingen op klanten die verhuisd en onbereikbaar zijn.

6. Geldbeleggingen

Effecten worden opgenomen tegen laatst gekende koers op balansdatum.

Tegoeden bij financiële instellingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Waardeverminderingen worden geboekt wanneer de realisatiewaarde bij het afsluiten van het boekjaar

lager ligt dan de boekwaarde.

7. Liquide middelen

Liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Waardeverminderingen worden geboekt wanneer de realisatiewaarde bij het afsluiten van het boekjaar

lager ligt dan de boekwaarde.

8. Kapitaalsubsidies

Kapitaalsubsidies worden op het passief van de balans geboekt op het ogenblik waarop het recht op

de subsidie komt vast te staan. Ze waarderen aan nominale waarde.

Zij worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek “IV.C.Andere financiële

opbrengsten” volgens hetzelfde ritme van de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor ze werden

verkregen of, in voorkomend geval, ten belope van het saldo bij realisatie of buitengebruikstelling

van betreffende vaste activa.

9. Voorzieningen voor risico’s en kosten

Elk jaar dienen de nodige voorzieningen worden aangelegd voor alle kosten en naar aard duidelijk

omschreven verliezen, die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, maar waarvan het bedrag niet

vaststaat.

Er wordt rekening gehouden met alle voorzienbare risico’s die tijdens het boekjaar of voorgaande

boekjaren zijn ontstaan en in volgende boekjaren tegen de juiste waarde aangerekend zullen worden.

10. Schulden

Schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.

11. Overlopende rekeningen

De overlopende rekeningen worden geboekt en gewaardeerd aan aanschaffingswaarde en in de balans

opgenomen van het gedeelte dat betrekking heeft op volgende boekjaren.
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Verslag van de Raad van Bestuur van Riobra cvba over het boekjaar 2013 
aan de Algemene Vergadering van 20 juni 2014 

______________________________________________________________ 
 
 
 
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij verslag uit over 
de activiteiten van Riobra cvba tijdens het voorbije boekjaar en leggen wij de 
jaarrekeningen van 2013 ter goedkeuring voor. 
 
Riobra cvba werd op 25 november 2005 opgericht overeenkomstig het decreet van 6 
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  
Riobra telt inmiddels 25 aangesloten gemeenten. 
 
Op de B.A.V. van 1 april 2011 werd beslist om als vennoot toe te treden tot de 
werkmaatschappij Infrax cvba. 
Infrax staat, binnen het kader van de beleidslijnen zoals uitgezet door haar vennoten, 
in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van de netten in de 
activiteiten elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en -communicatie en riolering. 
 
Nieuw Bestuur 
 
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en de vernieuwing van de raden van 
bestuur van zijn vennoten wijzigde ook de samenstelling van de Raad van Bestuur 
van Riobra. De nieuwe bestuurders werden aangesteld door de bijzondere algemene 
vergadering van 22/03/2013. 
 
In de nieuwe Raad van Bestuur zetelen volgende personen: 

- Bert Meulemans 
- Armand Biesemans 
- Walter Craps 
- Jean-Pierre Taverniers 
- Julien De keyser 
- Hendrik Claes 
- Bart Willems 
- Benny Reviers 
- Kristof Cattie 
- Christine Dejaeger 
- Germain Vandezande 
- Matthias Mertens  
- Luc De Doncker 
- Lieven Van Den Broeck 
- André Alles 
- Léon Ignoul 
- Paul Duerinckx 
- Chantal Mostaert 
- Tom Teck 
- Albert Mees 
- Peter Lacres 
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- Carine Goris 
- Jerry Casier 
- Fons Lemmens 
- Jos Hermans 
- Marie-Claire Loozen 
- André Stiers  
- Jos Dewinter 
- Roger Verduyckt 
- André Govaerts 
- Fons Heyvaert 
- Willy Minschart 

 
De heer Jos Hermans werd verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. 
 
 
Programma Excellent 
 
Ingevolge een snel veranderend energielandschap werd eind 2011 door de raad van 
bestuur van Infrax een strategisch plan goedgekeurd onder de naam “Excellent”. 
 
Met dit plan wenst Infrax zich te profileren als “beste leerling van de klas”. Een 
klantgerichte focus en operationele excellentie gaan hierbij hand in hand met het 
behalen van onze kostendoelstellingen. 
 
Het programma Excellent is in volle uitvoering en loopt nog tot eind 2014. Tientallen 
projecten zijn lopende. Enkele voorbeelden : 

- invoering van “Asset Management”-principes volgens de “state-of-the art”. 
- reorganisatie van de logistieke diensten waarbij de magazijnactiviteiten zullen 

gecentraliseerd worden bij een externe logistieke partner. 
- opstart van talrijke transformatieprojecten over alle afdelingen heen  waarbij 

de “lean” principes worden ingevoerd. Al onze medewerkers worden 
gemobiliseerd en gericht op het creëren van toegevoegde waarde in de 
processen en het elimineren van verspillingen. 

 
 
 
Riolering 
 
Infrax verzorgt de rioleringsactiviteit in 83 gemeenten. Daarmee is Infrax de grootste 
rioolbeheerder in Vlaanderen. 
 
In 2013 werd voor 58.4 miljoen euro geïnvesteerd in het rioleringsstelsel. 
 
Om de Europese doelstellingen op het vlak van de verbetering van de waterkwaliteit 
te realiseren, zijn aanzienlijke financiële middelen nodig voor investeringen in het 
beheer van riolering. Infrax ziet diverse mogelijkheden om te zorgen voor een 
sluitende financiering:  
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 Verhoging van de gemeentelijke saneringsbijdrage op de 
drinkwaterfactuur 

 Invoering van een capaciteitscomponent in de gemeentelijke 
saneringsbijdrage 

 Verhoging van de subsidies vanuit het Vlaamse gewest voor 
uitbreidingsinvesteringen, vervangingsinvesteringen en onderhoud 
van het bestaande stelsel 

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

 Voldoende jaarlijkse stijging van het Gemeentefonds zodat de 
gemeenten in staat zijn om het restbedrag te financieren vanuit hun 
algemene middelen. 

 
 
EMTN-Programma 
 
Met het oog op de financiering van de investeringsuitgaven in de elektriciteits-, 
teledistributie-, aardgas- en rioleringsnetten en de financiering van het werkkapitaal 
heeft Infrax cvba een EMTN-programma opgestart voor de uitgifte van obligaties 
voor een totaal bedrag van 500 000 000 euro gespreid over 4 jaar. 
 
Dit programma kadert in  een diversificatie van financieringsbronnen, naast de 
bestaande klassieke financiering via bankleningen, kortlopende kredietlijnen en 
uitgifte van thesauriebewijzen. Het programma, goedgekeurd door FSMA op 1 
oktober 2013, wordt volledig gewaarborgd door de vennoten van Infrax cvba. 
Na roadshows in Brussel, Parijs en Londen kon een eerste uitgifte van 250 miljoen 
euro succesvol worden geplaatst op 22 oktober 2013. Van dit bedrag werd 10 
miljoen euro aan Riobra toegekend. Op de uitgifte werd meer dan 3 maal over 
ingetekend. De obligaties hebben een looptijd van 10 jaar en een coupon van 3.75%. 
41% van het kapitaal werd geplaatst in België, 59% in het buitenland. De obligaties 
worden genoteerd op Euronext te Brussel. 
 
Naast het EMTN-programma beschikt Infrax ook nog over een programma 
thesauriebewijzen(commercial paper) van maximaal 100 miljoen euro. In 2014 wordt 
dit verhoogd naar 200 miljoen euro. Ook hiervoor stelden alle vennoten zich borg. 
De totale borgstelling van Riobra voor de kredietfaciliteiten van Infrax, al dan niet  
opgenomen, bedraagt €44.640.000. 
 
Financiële instrumenten 
 
Infrax maakt gebruik van financiële instrumenten zoals bedoeld in artikel 96,8 van het 
wetboek van vennootschappen. Ter indekking van zijn langetermijnleningen werd in 
2011 een rente-indekking op een lening van 70 miljoen euro afgesloten met looptijd 
20 jaar tot 2031. In 2012 werd een rente-indekking op een lening van 40 miljoen euro 
afgesloten met looptijd 3 jaar tot 2015. 
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Investeringen 
 
Riobra heeft in 2013 investeringen verricht voor in totaal € 8.974.427,93  

(€ 13.003.982,77 in 2012). 
Gelieve hierna de onderverdeling per activiteit te willen vinden. 
 

 
Bruto Tussenkomsten Netto 

Pompstations 30.286,37 0,00 30.286,37 

Leidingen 6.978.581,04 -380.778,54 6.597.802,50 

Huisaansluitingen 822.391,73 -552.998,66 269.393,07 

KWZI’s 26.391,39  0,00 26.391,39 

Terreinen 31.115,72 
 

31.115,72 

Voertuigen 56.715,82 
 

56.715,82 

Databanken 310.235,47 0,00 310.235,47 

Activa in aanbouw 1.629.929,28 21.616,19 1.651.545,47 

Gereedschappen 942,12 
 

942,12 

Totaal 9.886.588,94 -912.161,01 8.974.427,93 

 
De tussenkomsten betreffen de vergoedingen voor de eerste ingebruikname van 
aansluitingen en de tussenkomsten bij verkavelingen. 
 
 
Omzet 
 
De omzet bedraagt € 11.724.432,62 wat een stijging betekent van € 834.734,10 
(+7,6%) tov. 2012.  
De sterke stijging van de omzet is voornamelijk het gevolg van inhaalfacturaties door 
de drinkwatermaatschappijen m.b.t. aanrekeningen aan eigen waterwinners. 
  
 
Resultaat 
 
Het resultaat van het boekjaar 2013 bedraagt € 3.456.648,62  
Dit betekent een stijging met € 1.840.319,38 of 52,24% tegenover 2012. 
 
De raad van bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen: 
 

Te bestemmen winstsaldo      € 3.456.648,62 

Toevoeging aan de wettelijke reserves    € 172.832,43 

Uit te keren winst       € 3.283.816.19       

 
De uit te keren winst bedraagt € 3.283.816,19 wat een stijging van € 1.748.306,41 of 
46,76 % betekent tegenover de € 1.535.512,78 van vorig boekjaar 2012. 
 
Dividendverdeling 

 
in aandelen RI       € 3.283.816,19 
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in cash op basis van RA aandelen             € 0,00 
in cash op basis van RB aandelen              € 0,00 
 
Totaal                  € 3.283.816,19 

 
 
 
Eveneens hebben de gemeenten in 2013, voor het verlenen van subsidies voor de 
ontkoppeling van het privédomein, RI-aandelen omgezet in cash voor een bedrag 
van € 29.928,72. 
 
Het balanstotaal per 31.12.2013 bedraagt € 177.873.674,95 (€ 169.210.453,17 per 
31.12.2012) 
 
Bovendien achten we het nuttig de vergadering mee te delen dat: 

 de vennootschap geen eigen aandelen bezit, noch in eigen naam, noch door 
personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen. 

 geen van haar aandelen in het bezit is van haar dochtervennootschappen, noch 
van personen die in eigen naam maar voor  rekening van de 
dochtervennootschappen handelen. 

 er na het afsluiten van het boekjaar geen belangrijke gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden die een invloed kunnen hebben op de jaarrekening die aan de 
Algemene Vergadering wordt voorgelegd. 

 in het afgelopen jaar geen handelingen werden gesteld waarop artikel 523 van 
het wetboek van vennootschappen van toepassing is en waarvan melding diende 
te worden gemaakt aan de commissaris-revisor. 

 er geen omstandigheden waren die de ontwikkeling van de vennootschap 
aanmerkelijk beïnvloeden. 

 de vennootschap geen bijkantoren bezit. 
 
Belangrijke gebeurtenissen na de sluiting van de jaarrekening 2013 
 
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na de sluiting van de jaarrekening te 
vermelden die een impact kunnen hebben op de rekeningen. 
 
Commentaar en toelichting bij de balans en de exploitatierekening van 2013 
 
Wij verwijzen hierbij naar de commentaar opgenomen in de jaarrekening en de 
bijlagen bij de jaarrekening. 
 
De Raad van Bestuur stelt aan de gewone Algemene Vergadering van 
aandeelhouders voor om: 

 de jaarrekening en de daarin opgenomen resultaatverwerking zoals 
voorgesteld goed te keuren 

 en kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissarissen voor de 
uitoefening van hun mandaat. 
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De Raad van Bestuur dankt ten slotte de medewerkers voor de inzet en de 
toewijding, alsook de aandeelhouders voor het sterke en blijvende vertrouwen. 
 
 
 
 
Lubbeek, 
28 april 2014 
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Reviseur d’entreprises S.p.r.l. 
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS-REVISOR OVER HET BOEKJAAR 

AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2013 

GERICHT TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND MET RECHTSPERSOONLIJKHEID MET 

DE VORM VAN EEN OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING 

RIOBRA 

 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader 

van het mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld 

van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen. 

 

 

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud 

 

 

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar  afgesloten op 31 

december 2013, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig 

referentiestelsel met een balanstotaal van 177.873.675,00 € en waarvan de 

resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 3.456.649,00. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan 

 

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het 

bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren 

en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe 

weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van 

fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte 

waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven 

omstandigheden redelijk zijn. 

 

Verantwoordelijkheid van de commissaris 

 

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te 

brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig 

de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals 

uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat 

onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijk mate van zekerheid 

wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van 

fraude of van het maken van fouten, bevat. 
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Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de 

administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met haar 

procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het 

bestuursorgaan van de vennootschap de voor controles vereiste ophelderingen en 

inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording 

onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van 

de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen 

gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel 

beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor 

het uitbrengen van ons oordeel. 

 

Oordeel 

 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 een getrouw beeld 

van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in 

overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.  

 

 

Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) 

 

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap 

van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder de 

verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 

 

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen  

op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de 

jaarrekening te wijzigen: 

 

 Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met 

de jaarrekening.  

 

 Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding 

gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en 

bestuursrechtelijke voorschriften. 

 

 Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met 

de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De 

verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, 

stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen. 

 

 

 

 

Leuven, 1 juni 2014 

Bvba. Bedrijfsrevisorenkantoor F. Clukkers, 

met I.B.R.-nummer B00143, 

en vertegenwoordigd door de heer Frédéric Clukkers, 

Commissaris-revisor. 
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