
Opdrachthoudende vereniging 

FINANCIEEL VERSLAG 

2018 

Jaarvergadering 14 juni 2019



Het hiernavolgend financieel verslag betreft de verschillende posten van de activa en de passiva,

de resultatenrekening en de toelichting van het boekjaar 2018.

Teneinde de evolutie van voornoemde elementen te kunnen vaststellen, werden de overeenstem-

mende cijfers van 2017 eveneens vermeld.

Het financieel verslag vormt samen met het activiteitenverslag het jaarverslag 2018 dat voorgelegd

wordt aan de jaarvergadering.
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Rechtsvorm: Opdrachthoudende vereniging 

Ondernemingsnummer: BTW BE 0878.051.819 
RPR Leuven 

Maatschappelijke zetel: Oude Baan 148, 3210 Lubbeek 

Secretariaat: Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 

Oprichting: Opgericht op 25 november 2005 

3



FINANCIEEL VERSLAG 2018 ‐ INHOUDSOPGAVE 
 

Pagina 

 
I. Financieel verslag van de raad van bestuur  5 
 
 
II.  Verslag van de commissaris  11 
 
 
III.  Jaarrekening  16 
 

1. Balans  21 
 

2. Globale resultatenrekening  26 
 

3. Wettelijke toelichting  30 
 

4. Sociale balans  61 
 
 
 



I. Financieel verslag van de raad van bestuur

5



Financieel verslag van de raad van bestuur 

Mevrouwen, Mijne Heren, 

Conform het wetboek economisch recht brengen wij hierbij op financieel en boekhoudkundig vlak 
verslag uit over de werking van onze opdrachthoudende vereniging Riobra CVBA. Je vindt hierna de 
jaarrekening over het boekjaar 2018 die bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de 
resultaatverwerking en de toelichting met inbegrip van de waarderingsregels en boekhoudkundige 
besluiten. 

Graag vullen wij deze documenten aan met de volgende bijkomende informatie. 

Gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding 2019 

De Raad van Bestuur besliste voor de tarieven van de gemeentelijke saneringsbijdragen en 

vergoedingen om in 2019 de maximale tarieven te hanteren, dit in lijn met de begroting zoals ze werd 

voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van december 2018. Er zijn ook criteria voor 

het toekennen van sociale kortingen, conform het Drinkwaterdecreet. 

Fluvius is erin geslaagd om het investeringstempo voor riolering in alle regio’s terug op een 

aanvaardbaar peil te brengen door: 

- extra focus

- meer samenwerking met externe partners

- structurele knelpunten weg te werken

- een vernieuwde subsidiebesluit.

Door hier nog meer focus op te leggen zal Fluvius de komende jaren de doelstellingen voor 2027 in

het kader van de Europese kaderrichtlijn Water – die stelt dat alle oppervlakte- en grondwater van

goede kwaliteit moet zijn – maximaal trachten te bereiken

Toetreding tot Riobra 

De gemeente Sint Pietersleeuw , is met ingang van 1 januari 2018 toegetreden tot Riobra. 

Binnen onze opdrachthoudende vereniging werd een positief resultaat gerealiseerd van 2.669.109,93 
euro. Vertrekkende van dit resultaat wordt in de resultaatverwerking globaal een bedrag van 
2.669.109,93 euro toegevoegd aan het eigen vermogen.  

Op 1 juli 2018 kwam een fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba tot 
stand. De vennootschap die op die manier ontstond, wijzigde meteen ook zijn naam in Fluvius System 
Operator cvba. 
De beide voormalige werkmaatschappijen Eandis System Operator en Infrax (samen met hun 
geassocieerde distributienetbeheerders) ‘verdeelden’ tot voor kort de Vlaamse markt voor de 
energiedistributie onder elkaar. Geleidelijk aan groeide bij beide groepen het besef dat hun gedeelde 
belangen groter waren geworden dan de voordelen van een aparte, concurrentiële opstelling naar de 
Vlaamse steden en gemeenten. De grote uitdagingen die gepaard gaan met de energietransitie, zware 
investeringen in riolering en andere worden immers best aangepakt in een structuur die een maximum 
aan schaalvoordelen en synergiën kan bieden. 
Met deze integratie komen Infrax en Eandis ook tegemoet aan wat de Vlaamse Regering in haar 
visienota’s had verwoord over hoe zij de toekomstige structuren in de Vlaamse energiesector zag. 
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Fluvius cvba was opgericht op 27 december 2016 door Eandis System Operator en Infrax met de 
bedoeling concrete onderlinge synergiën te ontwikkelen ter ondersteuning van het 
distributienetbeheer en andere activiteiten.  Daarbij kreeg de slimme meterketting prioriteit. 
Voor Fluvius geldt dat de fusie van zijn beide aandeelhouders leidde tot een situatie waarin alle 
aandelen in één hand verzameld worden. Daarom werd beslist tot ontbinding met 
invereffeningstelling van deze vennootschap. Dit gebeurde op 28  mei 2018. 
Er werden nooit activiteiten uitgeoefend of omzet geboekt in Fluvius cvba.  

Warmte@Vlaanderen cvba was opgericht op 18 mei 2016. De vennootschap stond onder bepaalde 
voorwaarden in voor de distributie en de levering van warmte. Ze had als opdracht de bouw en het 
onderhoud van installaties die nodig zijn voor deze warmte-activiteit. De aandeelhouders van 
Warmte@Vlaanderen waren Eandis System Operator en Infrax, elk voor 50%. Gelet op de fusie van 
Eandis met lnfrax en het feit dat daardoor alle aandelen van Warmte@Vlaanderen in één hand 
terechtkwamen, werd beslist deze vennootschap formeel te ontbinden met invereffeningstelling. 
Deze stap werd gezet op 27 april 2018.  
Ook deze vennootschap heeft nooit operationele activiteiten uitgeoefend; er werd evenmin omzet 
geboekt in Warmte@Vlaanderen. 

Er dient geen melding gemaakt te worden van enig belangenconflict bij leden van de raad van bestuur. 

Riobra heeft geen bijkantoren en voerde het voorbije jaar geen werkzaamheden uit op gebied van 
onderzoek en ontwikkeling  

Verder hebben wij geen kennis van feiten en/of gebeurtenissen die zich kunnen voordoen en die een 
belangrijk impact zouden kunnen hebben op het resultaat of de staat van activa en passiva van onze 
opdrachthoudende vereniging met betrekking tot het boekjaar 2018. 

De Raad van Bestuur 

15 maart 2019 
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BOEKHOUDKUNDIGE BESLUITEN - 2018 

ALGEMEEN 

De rioleringsactiviteit is onderworpen aan het toezicht van de Vlaamse milieumaatschappij, die 
optreedt als regulator betreffende zowel de tarieven van de BOT (bijdrage opvang en transport) als de 
kwaliteit van de dienstverlening. 

Investeringen in riolering worden vastgelegd in een investeringsprogramma, waarbij deze 
ingeschreven worden in een subsidiëringprogramma van het Vlaams gewest. Investeringen in riolering 
worden voor 75% van de rioleringswerken gesubsidieerd.  Deelnemende gemeenten kunnen bij eigen 
keuze deze subsidiering overnemen wanneer zij wensen over te gaan tot de investering zonder 
subsidie van het Vlaams gewest. 

De BOT (bijdrage opvang en transport) is geplafonneerd op 1.4 x de bovengemeentelijke bijdrage. 
Riobra hanteert het maximale tarief.   
Zowel de bovengemeentelijke als de gemeentelijke bijdragen en vergoedingen maken deel uit van de 
integrale waterfactuur. Riobra rekent de door de watermaatschappij gefactureerde bijdragen en 
vergoedingen aan, met inhouding van een kostenpercentage. Deze inhouding is voor de 
watermaatschappijen de vergoeding voor administratie en werkingskosten met betrekking tot de 
facturatie van de BOT 

NETBEHEER RIOLERING 

1. Immateriële vaste activa

Deze rubriek bevat de geactiveerde bedragen in verband met hydronaut-modellering.
Studie ten behoeve van de dimensionering van het globale rioleringsnet.

Fluvius staat ook aan de vooravond van een evolutie op ICT-vlak, nl. de transitie naar één IT-
platform (SAP). Deze ‘New Foundations’ worden gefaseerd aangepakt, d.w.z. dat we starten met
de uitrol van een standaard die op gefaseerde wijze geoptimaliseerd wordt.  Dit zal zich vertalen
in ICT-releases doorheen de tijd.

2. Materiële vaste activa

De waarde van de materiële vaste activa evolueerde tijdens het boekjaar 2018 in functie van: 
- de toevoeging van de nieuwe investeringen tegen aanschaffings- of kostprijs met inbegrip

van alle toerekenbare kosten (29,55 miljoen euro);
- het in mindering brengen van de tussenkomsten van derden op de overeenkomstige

aanschaffingswaarde (2,04 miljoen euro);
(de som van voorgaande twee bewegingen geeft een beeld van de netto-
aanschaffingswaarde);

- het in mindering brengen van de afschrijvingen op de netto-aanschaffingswaarde volgens de
lineaire methode (6,05 miljoen euro);
De terreinen en de activa in aanbouw worden niet afgeschreven.

- Door de toetreding van de gemeente Sint Pietersleeuw  in 2018 werden de rioleringsnetten
aan voorlopige inbrengwaarde toegevoegd.(11,5 miljoen euro)

- De terreinen en de activa in aanbouw worden niet afgeschreven
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- De ontvangen kapitaalsubsidie van diverse overheden (Vlaams gewest en gemeentelijk)
worden opgevoerd onder de passief rubriek 156 en komen niet in mindering van de netto
investeringen

3. Financiële vaste activa
Deze rubriek bevat de participatie in Fluvius System Operator cvba

4. Waardering van de vorderingen
De vorderingen en schulden worden geboekt tegen hun oorspronkelijke waarde. Er waren op 31
december 2018 noch vorderingen noch schulden in deviezen.
De volledige afboeking van de openstaande klantenfacturen gebeurt na beëindiging van de
invorderingsprocedures.

5. Kapitaal
Voor de samenstelling van het kapitaal verwijzen wij naar de bijlage 6.7.1 hernomen in de
wettelijke toelichting.
Per type aandeel netbeheer riolering is hiervan volgend bedrag effectief gestort:
RA-aandelen: 966,81 euro
RB-aandelen: 123.512.729,19 euro (Inbrengwaarde netten)
RI-aandelen: 28.997.854,60
RS-aandelen: 619.750,00
De aangroei is het gevolg van de toetreding van gemeente Sint Pieters Leeuw, waarbij de
inbrengwaarde gedeeltelijk omgezet werd in aandelen (11,5 miljoen euro). Er zijn ook RI
aandelen van de gemeente  ( Zoutleeuw, Lubbeek en Bertem) omgezet naar het Rioleringsfonds
(-1,2 miljoen euro).

6. Uitgiftepremies
Saldo 31.12.2017   1.634.633,53 

TOESTAND OP 31.12.2018  1.634.633,53 

7. Herwaarderingsmeerwaarden / onbeschikbare reserves.
Op rioleringsnetten worden geen herwaarderingen toegepast.

8. Wettelijke reserves

Saldo op 31.12.2017     936.878,41 
Bewegingen via de resultaatverwerking 

 Dotatie (+)   133.455,50 

TOESTAND OP 31.12.2018    1.070.333,91 
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9. Beschikbare reserves 

   
Saldo op 31.12.2017            5.474.463,34  
Bewegingen via de resultaatverwerking   
 Dotatie (+)/afname (-)             2.535.654,43  
   

TOESTAND OP 31.12.2018 8.010.117,77  

 
 

10. Kapitaalsubsidies en uitgestelde belastingen 
De kapitaalsubsidies worden geboekt bij ontvangst van de subsidie. Dit omwille van het onzeker 
karakter van  zowel de grootte van de subsidie als het tijdstip van betaling. 
In 2018 werd 8.612.915,52 euro ontvangen van diverse overheden.  
 
 

11. Lange termijn schulden en opvulling korte termijn tekorten 
In de loop van 2018 werden geen nieuwe leningen aangegaan. 
 
Tijdens het voorbije jaar werden financieringstekorten binnen de economische groep Fluvius 
opgevangen door de beperkte uitgiften van thesauriebewijzen, door de opnames van 
straightloans en de opname van kaskrediet.  
 
 

12. Korte termijn schulden 
Aan het gemeentelijk rioleringsfonds wordt jaarlijks een dotatie toegevoegd (2,47 milj euro). 
Dit brengt de schuld aan de gemeenten op – 6,9 milj euro.  Deze fondsen kunnen door de 
gemeenten gebruikt worden ter financiering van bepaalde aan riolering gelinkte kosten ( 75% 
tussenkomst in kapitaal bij investeringen in riolering, terugbetaling van RWG premies, 
tussenkomst in bijkomende wegeniswerken bij rioleringsprojecten.) 

 
 

13. Uit te keren winst 
Voor de activiteit riolering wordt volgens de richtlijnen van de Vlaamse Overheid geen winst  
uitgekeerd. Het globaal bedrag van 2.669.109,93 euro wordt toegevoegd aan het eigen 
vermogen.  
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II. Verslag van de commissaris 
 

 
  

11



12



13



14



15



 

III. Jaarrekening 
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NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D.  VOL 1 
 
 

 

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK 
VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 

 
 

IDENTIFICATIEGEGEVENS 

 

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

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

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

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

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

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

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van  .............................................................................................................. 

Internetadres1:  ............................................................................................................................................................................  

 

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 niet2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. 

 

 

 

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

omdat ze niet dienstig zijn:  .......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

                                                      
1  Facultatieve vermelding. 
2  Schrappen wat niet van toepassing is. 

Oude Baan 148

3210 Lubbeek

België

Leuven

BE 0878.051.819

25 11 2005

14 06 2019

01 01 2018 31 12 2018

01 01 2017 31 12 2017

        XXXXXX
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Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
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Nr.   VOL 2.1 

 
 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 

COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN 

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 
 
 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN 
 

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

onderneming 
 
 

BE 0878.051.819

First - VOL2017 - 2 / 46

Armand Biesemans
Werfstraat 99, 1570 Galmaarden, België

Bestuurder
22/03/2013 -

Walter Craps
R. Borremansstraat 22, 3040 Huldenberg, België

Bestuurder
22/03/2013 -

Jean-Pierre Taverniers
Hautem 82, 3320 Hoegaarden, België

Bestuurder
22/03/2013 -

Julien Dekeyser
Dennenweg 2, 3190 Boortmeerbeek, België

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
23/03/2013 -

Hendrik Claes
Zandstraat 56 bus 1, 3350 Linter, België

Bestuurder
22/03/2013 -

Carine Goris
Grote straat 25, 3118 Werchter, 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 -

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 -

Paul Duerinckx
Nachtegalenstraat 66, 3210 Lubbeek, België

Bestuurder
22/03/2013 -

Chantal Mostaert
Heirbaan 49 bus v, 1785 Merchtem, België

Bestuurder
22/03/2013 -
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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG) 
 

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

onderneming 
 
 Tom Teck

Maurice Noëstraat 14, 3050 Oud-Heverlee, België
Bestuurder
22/03/2013 -

Peter Lacres
Eeckhoudtstraat 26, 1670 Pepingen, België

Bestuurder
22/03/2013 -

Fons Lemmens
Sint-Annastraat 27, 3390 Tielt (Bt.), België

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
22/03/2013 -

Jos Hermans
Breynissemberg 12, 3300 Tienen, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur
22/03/2013 -

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 -

Roger Verduyckt
Vijverstraat 1 bus A, 3130 Begijnendijk, België

Andere functie
22/03/2013 -

André Govaerts
Rijnrode 9, 3460 Bekkevoort, België

Andere functie
22/03/2013 -

Fons Heyvaert
Mieregemstraat 165, 1785 Merchtem, België

Andere functie
22/03/2013 -

Paul Delimon
Glabbeeksesteenweg 128, 3391 Meensel-Kiezegem, België

Andere functie
22/03/2013 -

Bert Meulemans
Vogelzangwijk 14, 3190 Boortmeerbeek, België

Bestuurder
22/03/2013 -

Peter Reekmans
Dries 11 bus B, 3380 Glabbeek (Zuurbemde), België

Bestuurder
23/02/2015 -

Danny Liekens
Vereeckenstraat 59, 1820 Steenokkerzeel, België

Bestuurder
24/06/2016 -

Maria Saelmaekers
Walmersumstraat 38, 3380 Glabbeek (Zuurbemde), België

Andere functie
31/12/2015 -

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA
Nr.: BE 0446.334.711
Herckenrodesingel 4A bus 1, 3500 Hasselt, België
Lidmaatschapsnr.: B00160

Commissaris
24/04/2017 -

Vertegenwoordigd door:

Marnix Van Dooren
(Vaste vertegenwoordiging van Marnix Van Dooren & Co BVBA)
Herckenrodesingel 4 bus a, 3500 Hasselt, België
Lidmaatschapsnr.: A01753
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 

 

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe 

gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 

beroepen. 

 

De jaarrekening werd / 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. 

BE 0878.051.819
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1. Balans 
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Oprichtingskosten .................................................................... 6.1 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 208.097.114,11 186.841.288,74

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.2 21 580.774,57 685.242,08

Materiële vaste activa .............................................................. 6.3 22/27 207.130.187,54 185.670.270,66

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 450.267,61 436.606,76

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 176.417.577,74 160.265.415,33

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 17.835,40 12.065,06

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 11.086,50 27.795,30

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

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 30.233.420,29 24.928.388,21

Financiële vaste activa ............................................................6.4/6.5.1 28 386.152,00 485.776,00

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

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

Vorderingen ...................................................................... 281 ............................. .............................
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 6.15 282/3 386.152,00 485.776,00

Deelnemingen ................................................................... 282 386.152,00 485.776,00

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

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

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

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

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 27.761.787,67 28.768.605,51

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 25.389.149,37 27.500.967,56

Handelsvorderingen .............................................................. 40 1.936.538,05 614.431,85

Overige vorderingen .............................................................. 41 23.452.611,32 26.886.535,71

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

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

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

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 2.370.879,03 1.267.637,95

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.6 490/1 1.759,27 .............................

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 235.858.901,78 215.609.894,25
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 208.838.379,26 188.036.789,99

Kapitaal ..................................................................................... 6.7.1 10 153.131.300,60 142.855.647,28

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 153.131.300,60 142.855.647,28

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

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 1.634.633,53 1.634.633,53

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

Reserves ................................................................................... 13 9.080.451,68 6.411.341,75

Wettelijke reserve .................................................................. 130 1.070.333,91 936.878,41

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

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

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

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

Beschikbare reserves ............................................................ 133 8.010.117,77 5.474.463,34

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

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 44.991.993,45 37.135.167,43

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 ............................. .............................

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

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

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

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

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

Overige risico's en kosten ...................................................... 6.8 164/5 ............................. .............................

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 27.020.522,52 27.573.104,26

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.9 17 19.008.587,79 19.763.046,91

Financiële schulden ............................................................... 170/4 19.008.587,79 19.763.046,91

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

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 10.000.000,00 10.000.000,00

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 8.587,79 13.046,91

Kredietinstellingen ............................................................ 173 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 174 9.000.000,00 9.750.000,00

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

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

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

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

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

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.9 42/48 8.011.934,73 7.810.057,35

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 760.248,22 753.079,06

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

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

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

Handelsschulden ................................................................... 44 41,82 72.323,50

Leveranciers ..................................................................... 440/4 41,82 72.323,50

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 42.447,79 916.754,09
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 6.9 45 290.784,79 328.270,74

Belastingen ....................................................................... 450/3 9.764,09 42.894,06

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 281.020,70 285.376,68

Overige schulden ................................................................... 47/48 6.918.412,11 5.739.629,96

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.9 492/3 ............................. .............................

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 235.858.901,78 215.609.894,25
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2. Globale resultatenrekening 
 

 
  

26



RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/76A 16.451.685,25 14.653.796,56

Omzet .................................................................................... 6.10 70 16.387.282,40 14.560.365,42
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................

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

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 6.10 74 64.402,85 .............................

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...................................... 6.12 76A ............................. 93.431,14

Bedrijfskosten .......................................................................... 60/66A 13.998.211,48 12.237.651,51

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

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

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

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 2.552.776,14 1.692.899,00

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 6.10 62 2.219.474,70 2.289.088,27
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 6.161.442,10 5.769.377,42
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 6.10 631/4 ............................. .............................
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 6.10 635/8 ............................. .............................

Andere bedrijfskosten ............................................................ 6.10 640/8 3.064.518,54 2.484.811,93

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

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 6.12 66A ............................. 1.474,89

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 2.453.473,77 2.416.145,05
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten ........................................................... 75/76B 978.661,74 884.074,25

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 978.661,74 884.074,25

Opbrengsten uit financiële vaste activa ............................ 750 7.608,29 7.189,12

Opbrengsten uit vlottende activa ...................................... 751 214.963,95 248.058,39

Andere financiële opbrengsten ......................................... 6.11 752/9 756.089,50 628.826,74

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 6.12 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 65/66B 761.269,82 793.524,83

Recurrente financiële kosten ................................................. 6.11 65 761.269,82 793.524,83

Kosten van schulden ............................................................. 650 760.749,21 787.102,03
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................

Andere financiële kosten ....................................................... 652/9 520,61 6.422,80

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

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 2.670.865,69 2.506.694,47

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

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

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 6.13 67/77 1.755,76 10.092,86

Belastingen ............................................................................ 670/3 1.755,76 10.092,86
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 2.669.109,93 2.496.601,61

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

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

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 2.669.109,93 2.496.601,61
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 2.669.109,93 2.496.601,61

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) 2.669.109,93 2.496.601,61

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

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

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

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

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 2.669.109,93 2.496.601,61

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

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 133.455,50 124.830,08

aan de overige reserves ................................................................................. 6921 2.535.654,43 2.371.771,53

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

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

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 ............................. .............................

Vergoeding van het kapitaal ........................................................................... 694 ............................. .............................

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

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

Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 1.297.323,38

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 10.849,62

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 1.308.173,00

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 612.081,30

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 115.317,13

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 727.398,43

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 580.774,57
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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 436.606,76

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

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 13.660,85

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 450.267,61

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) 450.267,61
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 211.043.030,93

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 12.309.165,79

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 9.870.411,73

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 233.222.608,45

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 50.777.615,60

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 6.027.415,11

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 56.805.030,71

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 176.417.577,74
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 3.184.230,23

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 7.771,40

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 3.192.001,63

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 3.172.165,17

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 2.001,06

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 3.174.166,23

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 17.835,40
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 103.653,93

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

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 103.653,93

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 75.858,63

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 16.708,80

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 92.567,43

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 11.086,50

WAARVAN

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

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

Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 11.086,50
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 24.928.388,21

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 15.189.104,66

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 -9.884.072,58

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 30.233.420,29

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) 30.233.420,29
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - DEELNEMINGEN EN

AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 485.776,00

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

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8372 99.624,00

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392 386.152,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (282) 386.152,00

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8652 ........................
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Nr.   VOL 6.5.1 

 

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN 
 

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

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

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 

Aard 

rechtstreeks dochters 
Jaarrekening 
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Fluvius Systeem Operator
BE 0477.445.084
Coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Brusselseteenweg 199
9090 Melle
België 31/12/2017 EUR 1.006.637,00 19.574,00

aandelen
A 348.473 1,34 0,0

aandelen
A 6.072.519 4,0 0,0
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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 142.855.647,28

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... (100) 153.131.300,60

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
aandelen RB .............................................................................................. 9.810.171,49 395.731

aandelen RA .............................................................................................. 99,16 4

aandelen RI ................................................................................................ 465.382,67 18.773

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

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

aandelen RS .............................................................................................. 619.750,00 25.000

aandelen RB .............................................................................................. 123.512.729,19 4.982.361

aandelen RI ................................................................................................ 28.997.854,60 1.169.740

aandelen RA .............................................................................................. 966,81 39

Aandelen op naam .......................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx 6.177.140

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 ........................
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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 ........................
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

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

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 760.248,22

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

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 10.248,22

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 750.000,00

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) 760.248,22

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 13.758.587,79

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

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 10.000.000,00

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 8.587,79

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 3.750.000,00

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 13.758.587,79

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 5.250.000,00

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

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

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

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 5.250.000,00

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

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

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

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

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

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 5.250.000,00
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Codes Boekjaar

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

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8931 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8941 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8951 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8961 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8971 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

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

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8972 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 ........................

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

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

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 van de passiva)

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

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 9.764,09

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 281.020,70
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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

Saneringsbijdragen en vergoedingen ...................................................... 16.387.282,40 14.560.365,42

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

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

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

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 22 23

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 20,9 21,4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 29.264 31.755

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 1.527.434,44 1.589.276,04

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 502.578,99 494.872,98

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 129.966,30 135.810,90

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 59.494,97 69.128,35

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

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

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

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

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

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

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

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

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

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 38.518,54 8.811,93

Andere .......................................................................................................... 641/8 3.026.000,00 2.476.000,00

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

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

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

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

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

Kapitaalsubsidies ..................................................................................... 9125 756.089,50 628.826,74

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

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Diverse ..................................................................................................... 0,00 0,00

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

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

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

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

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

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

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

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

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

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

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Bankkosten .........................................................................................(+)/(-) 520,61 134,64

Diverse ................................................................................................(+)/(-) 0,00 6.288,16

........................................................................................................................ ........................ ........................
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN .................................................................... 76 ............................. 93.431,14

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................................... (76A) ............................. 93.431,14

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

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

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

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................................... 764/8 ............................. 93.431,14

Niet-recurrente financiële opbrengsten .......................................................... (76B) ............................. .............................

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

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

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .............................. 7631 ............................. .............................

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ............................................... 769 ............................. .............................

NIET-RECURRENTE KOSTEN ............................................................................... 66 ............................. 1.474,89

Niet-recurrente bedrijfskosten ......................................................................... (66A) ............................. 1.474,89

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

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

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ... 6630 ............................. .............................

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ............................................................. 664/7 ............................. 1.474,89

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

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

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

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

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

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

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

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 1.755,76

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 1.755,76

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

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

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

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

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

Boekjaar

Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar
........................................................................................................................................................................ ........................

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

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

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

Codes Boekjaar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) ................................................................. 9145 2.799.548,50 9.072,44

Door de onderneming ................................................................................... 9146 4.141.361,39 198,39

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 549.848,46 533.270,06

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 1.755,76 2.156,74
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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 2.000.000,00

Waarvan
Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ................................................... 9150 ........................

Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ....................................... 9151 ........................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn
gewaarborgd ...................................................................................................................................... 9153 2.000.000,00

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPGENOMEN

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

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

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

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

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

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

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

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

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

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

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

TERMIJNVERRICHTINGEN

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

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

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

Verkochte (te leveren) deviezen .......................................................................................................... 9216 ........................
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Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS

GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

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

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

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

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

Boekjaar

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

VERPLICHTINGEN

Wij verwijzen naar het jaarverslag opgenomen in Vol 7 van de jaarrekening ................................................... 0,00

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

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

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

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

Beknopte beschrijving

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

Boekjaar

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

VOORGEDAAN EN DIE NIET IN DE RESULTATENREKENING OF BALANS WORDEN WEERGEGEVEN

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

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

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

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

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

HEEFT

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

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

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

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

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor
zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van
de financiële positie van de vennootschap

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

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

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

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

Boekjaar

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

Riobra OV heeft een waarborg voor een KBC-lening aan Fluvius System Operator CVBA van 70.000
duizend euro ...................................................................................................................................................... 2.800.000,00

Riobra OV heeft een solidaire waarborg, met onderlinge garantstelling, verstrekt ten gunste van Fluvius
System Operator CVBA ten belope van 4% (20.000.000 euro) van het werkingskapitaal van Fluvius System
Operator CVBA t.b.v. 500.000.000 euro. ........................................................................................................... 20.000.000,00

Riobra heeft ook pensioenplannen van het type vaste bijdragen voor de contractuele werknemers, die
gefinancierd worden via groepsverzekeringsplannen. Deze plannen zijn onderworpen aan een
minimumrendementsgarantie door de werkgever zoals bepaald door de wet van 28 april 2003, aangepast
door de wet van 18 december 2015. Per 31 december 2018 heeft de van toepassing zijnde
minimumrendementsgarantie niet geresulteerd in een materieel tekort van de opgebouwde verplichtingen
ten opzichte van de opgebouwde reserves voor deze plannen. De premies voor deze verzekering zijn
gedeeltelijk ten laste van de werkgever. ............................................................................................................ 0,00

Riobra heeft een Belfius-bankwaarborg aangegaan voor het Vlaamse Gewest departement leefmilieu en
infrastructuur ...................................................................................................................................................... 125.000,00

Riobra heeft een Ing-Borgstelling voor Fluvius OV ........................................................................................... 2.000.000,00
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

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

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

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

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

Vorderingen ..................................................................................................... 9291 ........................ ........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verwezenlijkte minderwaarden ..................................................................... 9491 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING

BESTAAT

Financiële vaste activa ...................................................................................... 9252 386.152,00 485.776,00

Deelnemingen ................................................................................................. 9262 386.152,00 485.776,00

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

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

Vorderingen ....................................................................................................... 9292 16.731.875,87 26.397.522,38

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

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9312 16.731.875,87 26.397.522,38

Schulden ............................................................................................................ 9352 10.000.000,00 10.000.000,00

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9362 10.000.000,00 10.000.000,00

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

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

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

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

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

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

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

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE

PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Codes Boekjaar

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

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

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

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

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

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

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

Aan bestuurders en zaakvoerders ..................................................................................................... 9503 88.716,88

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

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

Codes Boekjaar

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 9505 5.306,00

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

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 14.195,00

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

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 ........................

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

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95081 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95082 76,00

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95083 ........................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS

A. ALGEMEEN

De waarderingsregels zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975, het

K.B. van 8 oktober 1976, het K.B. van 12 september 1983 en de voorschriften van het Ministerie van

de Vlaamse Gemeenschap.

De voorschriften van de Vlaamse Gemeenschap bepalen het gebruik van minimale

afschrijvingspercentages en de verplichte herwaardering van de materiële vaste activa die vanaf het

dienstjaar 1985 toegepast werden in overeenstemming met de van de Minister van Economische Zaken op

22 november 1985 bekomen afwijking op de voorschriften van artikel 34 van het Koninklijk Besluit

van 8 okober 1976 met betrekking tot de jaarrekeningen van de ondernemingen, zoals gewijzigd door

artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 12 september 1983.

De omzendbrief BA 2003/02 van 25 april 2003 van de Vlaamse Gemeenschap - administratie Binnenlandse

Aangelegenheden- herroept de verplichte herwaardering van de materiële vaste activa.

In Riobra zullen de materiële vaste activa bijgevolg niet geherwaardeerd worden.

B. SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

1. Oprichtingskosten

Deze kosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en in overeenstemming met art. 28 van het KB

van 08 oktober 1976 afgeschreven over een periode van maximaal 5 jaar.

2. Immateriële vaste activa

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

inventarisatie en modellering van rioleringsnetten en worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

Sinds 2018 zijn hier ook de investeringen voor een nieuw Fluvius ICT SAP systeem bij gekomen, het

project Foundations. Dit wordt afgeschreven op 5 jaar

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

inventarisatie en modellering rioleringsnetten worden lineair afgeschreven over 10 jaar.

3. Materiële vaste activa

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

een forfaitaire toeslag voor indirecte kosten van 2,5%. Daarnaast worden voor riolering

personeelskosten van de administratieve diensten volgens verdeelsleutels toegerekend aan de

materiële vaste activa.

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

en niet via rubriek 72, geproduceerde vaste activa.

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

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

uitvoering)en op de terreinen worden geen afschrijvingen toegepast. 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. investeringen worden geactiveerd.

b.Afschrijvingen
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De afschrijvingsbasis omvat de aanschaffingswaarde verminderd met de tussenkomsten van het

cliënteel.

De afschrijving gebeurd lineair volgens de opgelegde percentages:

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

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

overige materiële vaste activa;

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

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

betrokken actief.

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

rioleringsnetten.

- 3% (33 jaar) voor ingebrachte activa, KWZI-bouwkunde, pompstations bouwkunde;

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

behandelingsinstallaties van afvalwater IBA

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

4. Financiële vaste activa

Deze worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.

In geval van een blijvende minderwaarde wordt een waardevermindering doorgevoerd.

5. Vorderingen op ten hoogste één jaar

Deze worden opgenomen in de balans tegen de nominale waarde.  De volgende debiteuren worden als

dubieus beschouwd :

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

- de schuldvorderingen op klanten die verhuisd en onbereikbaar zijn .

Op het einde van het boekjaar wordt een waardevermindering geboekt voor de vorderingen die

definitief oninbaar zijn.

6. Ontvangen kapitaalsubsidies

Kapitaalsubsidies worden geboekt bij ontvangst van de toegekende subsidie.

Van diverse overheden ontvangen kapitaalsubsidies bij investeringen in rioleringswerken:

8.612.915,52 euro.

7. Toetreding tot Riobra

De gemeente Sint Pieters Leeuw  is met ingang van 01 januari 2018 toegetreden tot Riobra OV. De

inbrengwaarden werden opgenomen in de balans van Riobra aan voorlopige waarden. Deze waarden worden

in de loop van 2019, na volledige inventarisatie, aangepast aan de definitieve waarden.

8. Belangrijke gebeurtenissen

Fluvius System Operator heeft twee ratings. De eerste rating is bij Moody’s en staat sinds 29 juni

2018  op A3 met positieve vooruitzichten. Daarnaast heeft Fluvius  System Operator sinds 5 oktober

2018 ook een A+ rating met stabiele vooruitzichten bij Creditreform Rating.
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Tot en met 30 juni 2018 maakte  Riobra deel uit van de btw-eenheid ‘Infrax Groep’ (BTW BE

0818.372.073), samen met Infrax cvba, de opdrachthoudende verenigingen IVEG, Infrax West, Infrax

Limburg, Inter-energa, Inter-media, Inter-aqua, PBE en Riobra. Na de fusie door overneming van

Infrax cvba door Eandis System Operator cvba hield deze btw-eenheid vanaf 1 juli 2018 op te

bestaan.

Na de reorganisatie binnen de economische groep en de fusie door overneming van Infrax cvba door

Eandis System Operator cvba wijzigde de btw-eenheid ‘Eandis Economische Groep (BTW BE 0561.896.056)

vanaf 1 juli 2018 zijn naam in ‘Economische Groep Fluvius’. Ook de samenstelling van de btw-eenheid

wijzigde vanaf die datum. Sindsdien omvat de btw-eenheid enkel nog Fluvius System Operator CVBA en

de geassocieerde ondernemingen De Stroomlijn en Synductis
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REMUNERATIEVERSLAG

Raad van bestuur RIOBRA OV

NAAM VERGOEDING 2018 VERGOEDING 2017

ALLES ANDRÉ 2.483,02 2.660,68
BIESEMANS ARMAND 2.513,90 2.191,07
BOGAERTS BRUNHILDE 13,15 25,93
CANS JOHAN 37,97 36,84
CASIER  JERY 844,71 24,22
CATTIE KRISTOF 1.651,47 3.240,63
CLAES HENDRIK 2.513,94 2.470,83
CORNET  JORDI 0,00 47,75
CORTOOS PIETER 8,30 16,37
CRAPS WALTER 2.288,27 2.463,34
DE BLOCK EDDIE 0,00 34,98
DE DONCKER LUC 3.067,69 3.044,59
DEBROECK JAN 0,00 11,76
DECAT  PATRICK 62,28 122,81
DEFRANC PAUL 42,90 0,00
DEJAEGHER CHRISTINE 2.351,71 2.313,42
DEKEYSER  JULIEN 3.611,00 2.216,47
DELIMON PAUL 2.452,14 2.628,01
DEPRÉ  HERMAN 17,15 16,14
DUERINCKX PAUL 2.328,53 2.286,80
FLAMAING LOUIS 36,57 17,99
FRANCEN PAUL 26,73 25,93
GORIS  CARINE 2.428,96 2.164,47
GOVAERTS ANDRÉ 1.342,98 2.652,51
HAVET FILIP 12,15 0,00
HERMANS AN 0,00 9,55
HERMANS JOS 7.443,69 7.492,93
HEUSDENS TOMMY 0,00 10,38
HEYVAERT ALFONS 2.461,14 2.441,00
IGNOUL LEON 2.521,65 2.478,32
JORDENS  NICO 20,01 19,38
KERSELAERS FRANS 22,50 21,83
KEYMOLEN BART 2.499,34 0,00
KRIKILION CHRISTIAN 133,63 129,64
LACRÈS  PETER 3.186,34 2.905,57
LEMMENS FONS 4.823,10 4.701,79
LIEKENS DANNY 2.114,62 2.540,97
LOOZEN MARIE-CLAIRE 5.045,45 4.319,20
MARCOEN  EDDY 0,00 27,29
MEES ALBERT 2.209,44 1.953,73
MERTENS WERNER 15,47 15,01
MEULEMANS BERT 3.631,18 4.451,11
MICHIELS ILSE 22,50 21,83
MOSTAERT CHANTAL 3.789,60 4.342,74
POFFÉ PATRICK 32,36 31,39
POLLÉ MARLEEN 59,31 113,27
POLLEUNIS ANNE 21,10 10,38

Overeenkomstig de wet van 3 september betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en 
informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen (BS 11 september 2017) 
worden hieronder de bestuurdersvergoedingen (inclusief reisvergoedingen) weergegeven voor de boekjaren 
2018 en 2017



PRINCEN HERWIG 39,39 38,21
REEKMANS PETER 2.239,96 2.425,85
REVIERS BENNY 2.421,22 2.595,34
ROBRECHTS JARNE 6,92 13,65
ROGGEN JO 36,57 35,48
SAELMAEKERS MARIA 2.682,13 2.636,18
SCHAMPAERT DIRK 52,04 50,49
SCHEPERS MAGDA 29,54 28,65
SCHOUKENS  MICHAËL 49,31 46,41
SEMLALI YASSINE 15,47 15,01
SMOLDERS DIRK 25,32 0,00
SPEECKAERT JOS 2.736,90 0,00
STEENO MAGGY 16,88 16,37
STIERS ANDRÉ 2.506,21 2.685,19
TAVERNIERS  JEAN-PIERRE 4.714,27 4.857,51
TECK TOM 2.021,17 2.644,35
VAN DEN BROECK LIEVEN 765,82 1.062,30
VAN DEN EYNDE PAUL 70,33 0,00
VAN PAEPEGEM LUDO 133,63 129,64
VANDEBROECK ANNITA 33,76 0,00
VANDEVELDE MARIO 74,55 72,33
VANDEZANDE GERMAIN 2.513,94 2.693,35
VANKERSSCHAEVER CHRISTINE 94,24 91,42
VANMEERBEECK MAURICE 32,36 15,92
VERDUYCKT ROGER 2.279,77 2.015,04
VERHEYDEN MARC 30,94 30,02
VERHOEVEN JOERY 11,07 0,00
VIAENE STEFAAN 92,83 90,06
WILLEMS BART 2.516,93 2.660,68

98.431,42 95.700,30



 

4. Sociale balans 
 

 

63



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 14,8 11,8 3,0

Deeltijds ................................................................................... 1002 7,8 0,8 7,0

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 20,9 12,4 8,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 20.182 17.727 2.455

Deeltijds ................................................................................... 1012 9.082 804 8.278

Totaal ....................................................................................... 1013 29.264 18.531 10.733

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 1.530.646,66 1.344.470,81 186.175,85

Deeltijds ................................................................................... 1022 688.828,04 60.978,10 627.849,94

Totaal ....................................................................................... 1023 2.219.474,70 1.405.448,91 814.025,79

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 21,4 13,0 8,4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 31.755 19.996 11.759

Personeelskosten ......................................................................... 1023 2.289.088,27 1.441.441,33 847.646,94

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................. 1033 67.194,63 42.312,53 24.882,10
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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 15 7 20,6

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 15 7 20,6

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

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

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

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 11 1 11,8

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

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

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 5 1 5,8

universitair onderwijs .......................................................... 1203 4 ........................ 4,0

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

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

secundair onderwijs ............................................................ 1211 1 1 1,8

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 2 3 4,4

universitair onderwijs .......................................................... 1213 1 2 2,6

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 ........................ ........................ ........................

Bedienden ............................................................................... 134 15 7 20,6

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 8 5811 3

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 68 5812 16

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5803 6.742,72 5813 1.195,28

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 6.742,72 58131 1.195,28

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 4 5831 3

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 18 5832 15

Nettokosten voor de onderneming ................................................................ 5823 1.166,40 5833 972,00

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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