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AANDEELHOUDERS 

 

Overzicht aandelen 2017 
 

 

6 Sledsens Jef 1 

9 Sledsens Jef 5 

12A Bond grote & Jonge Gezinnen 50 

12B Bulckens Mieke 50 

18 Dams Marcel 50 

37 Matheve Tony 2 

39 Missotten Goddelieve 40 

40 Mej. Verbist 20 

49 Moortgat Luc 20 

53 Hofkens Paul 2 

57 Schoonejans Victor 10 

70 Vandeperre Dominique 5 

80 Huypens - Sledsens 20 

81 Matheve Christiana 3 

89 Janssens Johan 2 

94 Devos Noel 1 

100 Verbist Leon 10 

111 Stynen Willy 5 

112 Verbiest Roger 10 

114 Van Kerckhoven Eugeen 10 

115 Moons Ivo 10 

118 Devos Noel 10 

120 Draulans Frans 10 

121 Melis Ludo 10 

125 Sannen Jos 5 

539 Verbraecken Harri 2 

565 Wuyts Angele 2 

733 Helsen Eva 4 

770 Van Heuckelom Alois 10 

 Totaal privé 379 
   

 TOTAAL 25.802 

 

  

103 Stad Geel 6.200 

104 OCMW Geel 1.000 

105 Provincie Antwerpen 1.000 

106 Vlaams Gewest 1.000 

113 OCMW Grobbendonk 4.000 

116 OCMW Meerhout 5.222 

119 Stad Herentals 2.400 

122 Gemeente Westerlo 750 

124 OCMW Laakdal 50 

772 Gemeente Kasterlee 263 

773 OCMW Kasterlee 315 

801 OCMW Westerlo 500 

802 Gemeente Lichtaart 510 

804 Gemeente Meerhout 300 

805 Gemeente Morkhoven 300 

806 Gemeente Grobbendonk 50 

807 Gemeente Laakdal 200 

808 Gemeente Hulshout 1.262 

809 Gemeente Noorderwijk 101 

 TOTAAL OPENBARE 
BESTUREN 

25.423 
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KLACHTEN 
 

Naam van uw maatschappij: Geelse Huisvesting 

Naam van de klachtenbehandelaar + emailadres: Ilse Vissenaeken – 

ilse.vissenaeken@geelsehuisvesting.be 

 

1. Cijfergegevens 

Aantal 

Totaal aantal klachten 11 

Aantal ontvankelijke klachten: 11 

 

 

Aantal (deels) gegronde klachten: 8 

   

  

Aantal (deels) opgeloste klachten: 8 

   

2. Klachtenbeeld 2017 

 

Bespreek en evalueer de klachten die u behandeld hebt in 2017. 

 

 We hebben in 2017 11 klachten ontvangen. 

   

FINANCIEEL 

Huur / huurlasten 

Marktwaarden 

 

 

• Verhoging van de 
marktwaarden  

• Aanrekenen van 3 
maanden opzeg 
 

TECHNISCHE KLACHT 

Communicatie rond de melding 

Opbouw van de woning 

Herstellingen 

 

• Geen verwarming / geen 
warm 
water (collectief systeem) 

• 5 keer : technische melding 
in woning + communicatie 
+ termijn 

 

VERHURING 

Te klein wonen nav geboorte 

Medisch attest specialist voor 

voorrang 

 

• Onduidelijkheid type woning 

• Verkeerde info over 
inschrijving 

• Vragen over 
kandidatendossier 

 

 
 

Geelse Huisvesting heeft voor alle problemen de nodige acties ondernomen en de klachten 

opgelost. 
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3. Concrete realisaties en voorstellen 

 

Wat zijn de concrete realisaties geweest in het afgelopen jaar ten gevolge van de 

klachtenbehandeling? 

 

Welke concrete verbeteringen zijn er gepland op basis van de behandelde klachten? 

 

 Alle meldingen komen in ons computersysteem zodat meldingen niet verloren kunnen gaan. 

 We werken aan een betere en duidelijkere communicatie, zowel intern als extern. 

Er is een permanentiedienst opgestart in de winterperiode voor de collectieve verwarming. 
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BIJZONDER VERSLAG OMTRENT 

HET SOCIAAL OOGMERK 

Uittreksel van de vergadering van de Raad van Bestuur van donderdag 20 april 2016 

Overeenkomstig artikel 661, 6e van het wetboek van vennootschappen en overeenkomstig 

artikel 29 van de statuten dient de raad van bestuur een bijzonder verslag op te stellen over 

de wijze waarop de vennootschap het maatschappelijk doel heeft verwezenlijkt dat zij 

krachtens artikel 31 van de statuten heeft gesteld.  Dit verslag toont aan dat de uitgaven met 

betrekking tot investeringen, werkingskosten en vergaderingen zodanig zijn opgevat dat zij 

de verwezenlijking van het voormelde doel bevorderen, overeenkomstig de criteria 

uiteengezet in de statutaire bepaling die in de verdeling van de winst voorziet. 

 

De Raad van Bestuur benadrukt dat het voornaamste oogmerk niet bestaat in het verlenen van 

een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de vennoten.  Voor wat betreft het 

jaar 2017 wordt er geen dividend uitgekeerd. 

 

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat tijdens het dienstjaar 2017 de uitgaven inzake 

investeringen, werkingskosten en bezoldigingen bestemd waren om de verwezenlijking van 

het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen. 

 

Ook in 2017 werden weerom door GH inspanningen gedaan om de specifieke doelen van de 

organisatie na te streven zoals: 

- aankoop van gronden en panden voor realisatie van sociale woonprojecten; 

- herwaarderen van het bestaand patrimonium door te renoveren, te verbeteren en 

aan te passen of deze ongeschikte panden te slopen en te vervangen door 

kwalitatieve nieuwbouw; 

- de woonkwaliteit van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te verbeteren 

door te investeren in personeel dat: 

• onderhouds- en herstellingswerkzaamheden op klantvriendelijke wijze opvolgt; 

• specifieke basisbegeleidingstaken opneemt naar huurders en KH; 

• een doogedreven sociale dienstverlening, buurt- en woningtoezicht verzekert. 

                                                
1 De sociale huisvestingsmaatschappij voert binnen haar werkgebied de volgende opdrachten uit: 
1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden verbeteren, 
inzonderheid van de meest behoeftige gezinnen en alleenstaanden, door te zorgen voor een 
voldoende aanbod van sociale huurwoningen of sociale koopwoningen, eventueel met inbegrip van 
gemeenschappelijke voorzieningen, met aandacht voor hun integratie in de lokale woonstructuur; 
2° bijdragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen of ongeschikte 
gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of zo nodig te slopen en te vervangen; 
3° gronden en panden verwerven voor de realisatie van sociale woonprojecten en de 
terbeschikkingstelling van percelen in sociale verkavelingen. 
Een gedeelte van de sociale huurwoningen moet aangepast zijn aan de behoeften van grote 
gezinnen, bejaarden en personen met een handicap. 
4° een bescheiden woonaanbod verwerven, verwezenlijken en vervreemden en niet-residentiële 
ruimten verwerven, realiseren, verhuren en verkopen onder de voorwaarden, vastgesteld in artikel 41, 
§2 en §3, van de Vlaamse Wooncode en eventueel nader geregeld door de Vlaamse Regering. 
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STATUTAIRE BENOEMINGEN 
 

De algemene vergadering wordt gevraagd zich uit te spreken over de herbenoeming van 

volgende Raadsleden: 

 

Hoes Johan 

Functie: bestuurder 

Nieuwstraat 26, 2450 Meerhout, België 

 

Van Akeleyen Jens 

Functie: bestuurder 

Mannenstraat 33, 2440 Geel, België 

 

Voet Jozef  

Functie: bestuurder 

Maskensstraat 7, 2235 Hulshout, België 

 

Thys Evelien 

Functie: bestuurder  

Zuid de Vliet 23, 2430 Laakdal, België 
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN 

BESTUUR 
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BELEIDSDOMEIN 4 FINANCIEN EN ONROERENDE GOEDEREN 

 

Verslag van de raad van bestuur 19 april 2018  

over het boekjaar 2017 voorgelegd aan de statutair jaarlijkse 

algemene vergadering van aandeelhouders op 17 mei 2018 

 

 

 
 
Dames en Heren, 
 
Hierbij brengen wij u verslag uit over het boekjaar 2017 van de vennootschap en leggen u ter 
goedkeuring voor de door ons opgemaakte jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 
 
Bijlage: Jaarrekening dd.20.04.2018 

 
 

1. Toelichting op de cijfers in de balans 
 

1.1. MATERIËLE VASTE ACTIVA (MVA) 
De afgelopen jaren had Geelse Huisvesting een zeer hoog investeringsniveau.  In de loop 
van 2017 is er voor de projecten een meerjarenplan opgemaakt om de investeringen een 
betere spreiding te geven de volgende 10 jaar.  Bijkomend is een nieuwe projectdefinitie 
en financieringsmodel opgemaakt.  Daarom zijn een aantal projecten on hold gezet om 
aan deze nieuwe projectdefinitie en financieringsmodel te voldoen.  Dit heeft al gevolgen 
gehad voor de opstart van nieuwe projecten in 2017.  
Naast de bijkomende investeringen, renovatie, aankopen van gronden, verkoop van 
woningen, afbraak voor vervangingsbouw en afschrijvingen komt dit uit op een netto 
toename van de totale vaste activa van € 7.868.605. t.o.v. het boekjaar 2016. Meer details 
leest u in het vervolg van deze tekst.  

 
 

1.1.1. Terreinen en gebouwen 
Binnen de MVA is dit uiteraard de grootste post voor Geelse Huisvesting. 
Hier zit in 2017 een aantal grondaankopen en terugkoop van woningen voor 
toekomstige projecten en de afgewerkte bouw- en renovatieprojecten. 
 
De totale waarde, rekening houdende met de afschrijvingen, van “Terreinen en 
gebouwen” is met € 5.227.537 gestegen tot € 145.292.349. 
 
Verwervingen: 
In 2017 werden in Hulshout grondaankopen gedaan voor het project Bertelstukken 
In Geel kochten we Wielewaalstraat 44 en Koekoekstraat 31 terug voor de 
vervangingsbouw op de Leunen. In Herentals werd in kader van mogelijke 
toekomstige verdichtingsprojecten Leopoldstraat 18 via wederinkoop.  
 
Opgeleverde bouw- en renovatieprojecten: 
Diverse projecten zijn in 2016 afgewerkt en opgeleverd.  
Bijgevolg worden de totale investeringen (van 2017 en de jaren daarvoor) 
overgeboekt van “Activa in aanbouw” naar “Terreinen en gebouwen”. 
Het gaat o.a. over:  
- De renovatie van 37 keukens in Geel woonwijk De Leunen 
- De vervangingsbouw in Laakdal Korenbloemstraat waarbij 42 nieuwe 

woningen zijn opgeleverd. 
- De nieuwbouw van 13 appartementen in Meerhout Beerstraat. 

 

http://www.geelsehuisvesting.be/v1/pages/overview/5/home.html
https://drive.google.com/open?id=12onTFOu-l6X0m7HBICjM2gw2tm6VYkaz
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1.1.2. Activa in aanbouw 
In 2017 werd er volop verder gewerkt aan reeds lopende projecten en bovendien 
zijn er werven opgestart.  
Dat heeft tot gevolg dat er na overboeking van de opgeleverde projecten naar de 
hoger genoemde balanspost “Terreinen en gebouwen” nog een netto afname is 
van € 3.084.392 tot een totaal van € 11.330.557 op de post “Activa in aanbouw”. 

    
   Lopende projecten (al eerder opgestart): 

- Geel :Velleke Laagblokken, fase 3 te Geel – renovatie 18 

appartementen 

- Geel :Wijdbosch Perceel 3, nieuwbouw van 61 woningen/appartementen 

- Westerlo : Joris Van Geel-Toekomst-Elfenstraat 20 woningen in 

vervangingsbouw 

Projecten opgestart in 2017: 
- Geel : Velodroomstraat nieuwbouw van 5 woningen 
- Geel : Drijhoek fase 3 , 23 woningen in vervangingsbouw 
- Herentals -Morkhoven : Tempels 6 woningen in vervangingsbouw 
- Westerlo : Zwarte Braak 53 woningen in vervangingsbouw 

  
1.2. VORDERINGEN 

De balanspost “Vorderingen op Lange termijn” betreft een uitstaande vordering van 
€580.060 kapitaal op Nursinghuis ‘t Volderke. In 2017 werd een tweede kapitaalsaflossing 
van €110.000 EUR uitgevoerd. Volgens het contract zal er om de drie jaren een aflossing 
gebeuren tot in 2032. De rente wordt jaarlijks afgelost.  
 
De “Handelsvorderingen op ten hoogste 1 jaar” bedragen €98.083. Dit is €16.297 minder 
dan vorig boekjaar.  
In deze post zitten de achterstallige betalingen van huurders (huur-huurlasten-
herstellingskosten).  
In 2017 werden ook extra waardeverminderingen geboekt voor de dubieuze debiteuren.  
 
Op de volgende pagina kan u dit in detail zien. 
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Vorderingen op ten hoogste 1 jaar    

 2015 2016 2017 

Handelsvorderingen    

Openstaande huren 28.430,34 79.335,00 106.195,57 

Diverse klanten 4.974,87 4.720,69 2.444,84 

Verhoging 10% 113,79 - - 

Gerechtskosten 147,44 - - 

Deurwaarderskosten 599,90 - - 

Andere 3.590,26 - - 

Vertrokken huurders - - - 

Totaal huurders openstaand 37.856,60 84.055,69 108.640,41 

Oninbare/dubieuze vorderingen - - - 

Te verwachten saldo van klanten 37.856,60 84.055,69 108.640,41 

    

Vertrokken huurders – dubieuze 
vorderingen 22.260,56 89.250,50 129.373,14 

Dubieuze debiteuren met afbetaling  34.912,54 35.889,16 

Waardevermindering dubieuze 
vorderingen -22.260,56 -93.838,37 -175.819,27 

Te verwachten saldo dubieuze 
vorderingen - 30.324,67 -10.556,97 

    

Te ontvangen van verkoop huurwoning -126.000,00 - - 

Te ontvangen van verkoop 
bedrijfsvoertuig 8.700,00 - - 

    

Totaal handelsvorderingen 172.556,60 114.380,36 98.083,44 

 
 

1.3. VOORRADEN 
Gezien de hoge kostprijs van de huur van de magazijnen in de Veldstraat is beslist de 
huur op de zeggen en de magazijnen te ontruimen. Geelse Huisvesting heeft de volledige 
voorraad verbruikt en uitgeboekt.  Het resterende deel ging naar de Kringwinkel 
Zuiderkempen die als tegenprestatie de magazijnen ontruimende en afvoerden naar het 
containerpark. Er zal in de toekomst geen voorraad meer aangelegd worden maar 
materialen naar gelang de noodzaak afgehaald worden bij de leverancier.  

 
 

1.4. LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN 
De liquide middelen zijn gestegen t.o.v. vorig jaar, er staat nu meer op de rekeningen bij 
VMSW. Dit is gewoon een momentopname.   

 

 

1.5. KAPITAAL EN RESERVES 
Net zoals elk jaar wordt er een bedrag van 87.674,96€ onttrokken aan de belastingvrije 
reserves. Bijkomend zal de verlies van het boekjaar wederom een onttrekking uit de 
reserves plaatsvinden waardoor de totale reserves zullen dalen. 
 

 

1.6. KAPITAALSUBSIDIES 
De ontvangen kapitaalsubsidies zijn gestegen in 2017. Geelse Huisvesting heeft een 
achterstand geïnd van met diverse energiebesparende werken die uitgevoerd werden aan 
het bestaand patrimonium. . De kapitaalsubsidies zijn daarom ook met  €794.000 
gestegen.  

 

 
1.7. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 

In 2017 werd er € 180.000 uitgeboekt door een te veel aan aangelegde provisie in het 
verleden. 
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In de toekomst wenst Geelse Huisvesting te werken met een meerjaren budget. Waarbij 
de uitgaven die in dat jaar voorzien worden in de begroting worden voorzien en gespreid 
in de tijd. Voor echte grote renovaties worden projecten aangevraagd bij VMSW en dit 
uitgevoerd met FS3 leningen zoals de nieuwbouwprojecten.  
 

1.8. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR 
Het totale leningsbedrag dat we moeten terugbetalen aan VMSW is door betere spreiding 
van de investeringen minder sterk gestegen in 2017 t.o.v. de voorbije jaren. In 2017 steeg 
het leningsbedrag met €10.802.695 EUR. 
 
De lopende lening bij KBC betreft 2 hypothecaire leningen, één voor de 
Ooievaarsnest en één voor het buurthuis (Alleman). 
 
Alle schulden, zowel aan de VMSW als aan derden (KBC Bank), werden afgelost conform 
de aflossingstabellen. 
De overige schulden bestaan uit ontvangen huurwaarborgen van de huurders.  

 
 

1.9. SCHULDEN OP MAXIMAAL 1 JAAR 
De “schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen” zijn onze 
kapitaalsaflossingen die we zullen moeten terugbetalen in 2018. 
 
De handelsschulden hebben betrekking op nog niet ontvangen en/of nog niet betaalde 
facturen van aannemers die gaan over uitgevoerde werken in 2017. Dit is een 
momentopname. In de kerstvakantie en begin januari maken vele aannemers werk van 
hun facturatie, deze facturen werden intussen betaald.  
 
Bij de schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ad 192.594 EUR zitten 
o.a. de facturen m.b.t. de ingehouden voorheffingen voor een totaal bedrag van 15.168 
EUR die in december 2017 zijn toegekomen en die betaald zullen worden op vervaldag. 
Verder zit hierin ook een te betalen bezoldigingen van 45.504 EUR en de voorziening 
voor vakantiegeld van 131.921 EUR. 
 
De overige schulden bestaan voornamelijk uit klanten die hun huur en de huurwaarborg 
van januari reeds betaalde in december 2017. Deze schuld vervalt helemaal bij de start 
van het boekjaar. 

 

2. Toelichting bij de resultatenrekening 
 

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de evolutie van opbrengsten en 
kosten ten aanzien van vorige boekjaren. 
 
  2015 2016 2017 

Bedrijfsopbrengsten 7.430.489,22 7.848.965,56 8.800.544.96 

Bedrijfskosten 7.916.011,63 7.931.568,49 8.518.675,99 

Financiële opbrengsten 834.682,08 1.356.656,81 1.907.584,59 

Financiële kosten 1.794.479,92 2.319.670,17 2.662.125,53 

Uitzonderlijke 

opbrengsten (*) 1.106.043,83 305.127,01 698.173,15 

Uitzonderlijke kosten (*) 439.491,36 94.174,85 592.495,09 

(*) Het jaarrekeningschema is sinds 2016 veranderd maar voor vergelijkingsdoeleinden en 
afsplitsing van uitzonderlijke (niet-recurrente) resultaten wordt de oude opsplitsing 
gehandhaafd. 
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2.1. BEDRIJFSOPBRENGSTEN 
De omzet is met € 951.579 EUR ofwel met 12% gestegen ten opzichte van vorig 
boekjaar. 
Dit is deels te wijten aan de stijging van het aantal verhuurde wooneenheden, de 
aanpassing van de marktwaarde, de accuratere berekening van de huurlasten.  De 
huurinkomsten zijn gestegen met €559.400 of goed voor 7.6% van de omzetstijging. Een 
ander belangrijke verklaring zijn de uitzonderlijke tussenkomst van de Vlaamse Overheid 
van €305.000.. 
 
De financiële opbrengsten stegen met €550.928. voornamelijk door intrest annuïteiten 
uitgekeerd door de VMSW.  
 
De uitzonderlijke opbrengsten stegen eveneens met € 393.046 als gevolg van de verkoop 
van niet meer verhuurbare woningen en verkoop aan zittende huurders.  

 

2.2. BEDRIJFSKOSTEN 
De bedrijfskosten zijn fors  gestegen t.o.v. vorig boekjaar, met € 586.911 ofwel een 
toename van 6.89 %.   

- De post “diensten en diverse goederen” zijn gedaald met € 62.035 of met 

4,4% Onder meer: 

o De eerste helft van het jaar is nog  een interim managementkost 

(€85.290).  Door langdurige ziekte van een aantal medewerkers zijn 

medewerkers op interim basis ingehuurd (€ 15.690).  In de loop van 

2017 werd ook de nieuwe directeur aangeworven waarvoor een extern 

bureau werd aangesteld (€ 10.900) 

o De erelonen voor  de extra consultancy kosten gemaakt voor de 

boekhouding zijn ook reeds gedaald met  €5000 door de eigen opmaak 

van de begroting 2018 door de directeur en de financiële dienst.  De 

erelonen voor de advocaten zijn met bijna € 6000 gestegen omdat 

sinds juli 2017 alle dossiers over huurachterstand zijn gesloten bij de 

advocaten en de dossiers door de voorzitter en vooral door de directeur 

zelf worden bepleit op het vredegerecht.  De advocaten hebben hun 

dossiers afgesloten en hun eindfactuur gemaakt.  

o De herstellingskost en het gewoon onderhoud is beperkt gestegen a 

rato van het aantal toegenomen huurwoningen 

o De kosten voor kantoorbenodigdheden zijn gehalveerd.  Dit 

voornamelijk door massaal in te zetten op digitaal werk en printen te 

beperken tot het noodzakelijke. Met €  

- De personeelskosten zijn fors gedaald met  €425.698.  Nemen we hier de 

kost voor interim mee in rekening ( vervanging directeur en langdurige 

zieken) dan blijft het een daling van € 324.718 t.o.v. 2016.  In 2016 waren er 

uitzonderlijk kosten door de verbrekingsvergoeding.  Zelfs als we vergelijken 

met 2014 en 2015 blijft het bijna 20% minder. Er zijn een aantal werknemers 

na ontslag en pensionering niet vervangen (3FTE) en waar er wel vervangen 

werd zijn het jongere werknemers.  

- De grootste post binnen de bedrijfskosten blijven de afschrijvingen. Deze 

stijgen met € 990.413 tot € 5.326.641 EUR in 2017.  

o Deze stijging is het gevolg van de vele investeringen in het patrimonium 

zowel 2016 als 2017.  De afschrijvingen van het grote 
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investeringsbedrag van 2016 vertaalt zich nu in 2017 over een gans 

jaar.   

 
 

2.3. FINANCIËLE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
Het financieel resultaat, d.i. een financieel verlies omdat de historische rentelasten veel 
hoger liggen dan de rentesubsidies van de VMSW. Per saldo is het verlies in 2017 
ongeveer € 200.000 minder groot dan vorig jaar.  

 
 

2.4. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN EN KOSTEN 
- Uitzonderlijke opbrengsten: In 2017 verkocht Geelse Huisvesting een aantal 

woningen uit het patrimonium. Bijgevolg kan er een meerwaarde bij verkoop 

geboekt worden in de uitzonderlijke opbrengsten. In 2017 werd de 

vooropgestelde opbrengst voor verkoop onroerende goederen bijna gehaald.   

- Bij de uitzonderlijke kosten vinden we diverse uitzonderlijke afschrijvingen 

naar aanleiding van de afbraak van verschillende woongelegenheden waar 

een vervangende nieuwbouw met meer woongelegenheden gezet zal 

worden .  Dit bedraagt in 2017 € 498.320, wat niet was geraamd voor de 

afbraak van Drijhoek fase3 en Zwarte Braak.  In overleg met VMSW werd dit 

over 3 boekjaren afgeschreven. Na controle van de resultaatrekening door 

de bedrijfsrevisor is een volledige afschrijving geboekt van de gebouwen 

Drijhoek en Zwarte Braak.  Hierdoor is er extra € 276.203 afgeboekt uit de 

afschrijvingen en komt bij de uitzonderlijke kosten.  

 

3. Vrije cashflow 
 
De vrije cashflow is een goede graadmeter voor wat de financiële gezondheid betreft.               
In feite betekent de vrije cashflow, het bedrag dat vrij besteed kan worden. 
 

 
 
 

4. Resultaatverwerking 
  

Al deze opbrengsten en kosten resulteren in verlies van het boekjaar 
van € 267.904 
We stellen voor om dit resultaat van het boekjaar te verwerken als volgt: 
 
Te onttrekken van de bijzondere reserves  : € 267.904 
 

5. Motivering van de continuïteit 

 
Overeenkomstig artikel 96,6° van het Wetboek van vennootschappen bevestigt de Raad van 
Bestuur de toepassing van de 
waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit 

Verlies van het boekjaar -355 579 €

 + afschrijvingen 5 227 537 €

Cashflow 4 871 958 €

 - kapitaalaflossingen van de leningen -2 385 521 €

 - investeringen eigen middelen -232 758 €

Vrije cashflow 2 253 679 €
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Ter verbetering van de resultaten en voor de continuïteit van de vennootschap wordt gewerkt 
aan een actieplan zoals opgenomen in paragraaf 7. 

 

6. Risico’s en onzekerheden 
  

6.1. INVESTERINGEN 
De afgelopen jaren had Geelse Huisvesting een zeer hoog investeringsniveau.  In de loop 
van 2017 is er voor de projecten een meerjarenplan opgemaakt om de investeringen een 
betere spreiding te geven de volgende 10 jaar.  Bijkomend is een nieuwe projectdefinitie 
en financieringsmodel opgemaakt.   

 

6.2. HUUROPBRENGSTEN 
Er zijn weinig mogelijkheden om als maatschappij een impact te hebben op de 
huurontvangsten gelet op het strikte wettelijke kader dat de huurberekeningen voorschrijft. 
Het Kaderbesluit Sociale Huur (KBSH) geeft duidelijk aan welke kosten al dan niet via 
huurlasten mogen teruggevorderd worden van de huurders. Zolang de huur berekend 
wordt op basis van het inkomen zal er geen stijging volgen van de huuropbrengsten. 
Daarnaast zijn de kosten wel toegenomen door de vele investeringen in bijvoorbeeld 
energiebesparende maatregelen.  
 
Om de omzet te doen stijgen probeert Geelse Huisvesting de periode van leegstand en 
het aantal leegstaande panden zo klein mogelijk te houden. 
Bovendien wordt er bij vernieuwbouw ingezet op “verdichting”, dat betekent dat er na 
sloop van oude woongelegenheden geprobeerd wordt om op diezelfde locatie nadien 
meer verhuurbare panden te hebben.  
Wanneer de huidige vervangingsbouwprojecten in de volgende jaren verhuurd zullen 
worden, zal het aantal verhuurde woongelegenheden groter zijn en daardoor zullen ook 
de huurinkomsten stijgen. Echter die stijging zal niet genoeg zijn om de grote 
investeringen die gedaan zijn te compenseren! 
 
Nogmaals creativiteit en kwaliteit binnen een streng financieel kader met strenge 
bewaking van de normen en prijzen is meer dan ooit van levensbelang voor Geelse 
Huisvesting. 

 

6.3. ANDERE INKOMSTEN 
Binnen het bestaande patrimonium moet er steeds afgewogen worden of een renovatie of 
bijkomende investering nieuwe opbrengsten zal opleveren. 
 
Indien de kosten aan een woning te hoog oplopen dan wordt in eerste instantie bekeken 
of nieuwbouwproject (met verdichting) interessant is. 
Indien het een solitaire woning is kijken we of de te maken kosten (o.m. in kader van ERP 
– energie renovatie programma)  nog interessant is ofwel een vrijwillige publieke verkoop 
van die woning niet interessanter is 
 
Geelse Huisvesting onderzoekt de haalbaarheid om naast de bestaande huurwoningen 
ook te starten met één of meerdere projecten voor sociale koopwoningen en sociale 
koopkavels. De belangrijkste uitdaging is om de woningen betaalbaar te houden voor de 
kandidaat kopers. 
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7. Actieplan 
 

-  Optimalisatie van WERKINGSKOST van de organisatie door: 
1. Optimalisatie van personeelsinzet zorgt voor een rechtstreekse structurele besparing 

van de personeelsuitgave én een onrechtstreekse besparing door beperking van 
andere werkingskosten.  

2. Implementeren van raamcontracten met duidelijke eenheidsprijzen naar betrokken 
aannemers en dienstverleners. 

3. Organisatie van opvolging van aannemers/dienstverleners op vlak van facturatie en 
uitvoering van de werkzaamheden. 

4. Analyse en implementeren van maatregelen om grotere uitgaveposten te 
optimaliseren,  

5. Er wordt afgewogen wat economisch het meest verantwoord is :  Doelgerichte en 
efficiënte samenwerking met derden dienstverleners of aanwerving van eigen 
medewerkers. 

6. De verdere digitalisatie van de werking van de organisatie zal de kosten verder 
drukken.  

 

- Optimalisatie van de INKOMSTEN 
1. Herschatting van marktwaarde – structureel invoeren na renovatie van de woning  
2. Huurlasten : het accurater berekenen van de huurlasten en vooraf rekening houden 

met de verwachtte indexering betekent dat de geïnde huurlasten zelfs zonder 
afrekening zorgt voor een maximale recuperatie van de kost.. 

3. Beperken van leegstand van woningen en garages. 
4. Aandacht voor aanvragen van subsidies bij o.m. investeringen. 
5. Hogere huur voor wooneenheden en garages aan derden.  

 

- INVESTERINGEN -  Optimalisatie van bouwkost van nieuwe projecten – per 
project: 

1. In de raad van bestuur van januari werd reeds een nieuwe projectdefinitie en een 
nieuw financieringsmodel goedgekeurd dat meer aansluit bij mogelijk terugverdientijd 
van de woning.  

2. Gunningscriteria en weging ervan aanpassen (architectuur minder belangrijk maken, 
duurzaamheid/onderhoud, wooncomfort en financiën laten primeren, 
procesbereidheid toevoegen).  

3. Bouwprojecten aanpassen aan doelgroep (huurders en kandidaten).  
4. Clausule architecten invoegen in bestek/contract: geen extra ereloon omwille van 

termijnverlenging. 
5. Streven naar kleinere percelen. Beperking van omvang van projecten zodat 

aannemers met een lagere klasse kunnen deelnemen wat het project goedkoper 
maakt.  

 

- TOEKOMSTVISIE 
1. Analyse van renovatie versus vervangingsbouw. Waarbij bij optie van 

vervangingsbouw dient rekening gehouden te worden met een mogelijke verdichting 
en verkoop van sociale kavels/sociale koopwoningen (historische grond). 

2. Bij maken van beslissingen verschillende scenario’s bekijken binnen een ruimer 
kader (financiën, technisch, verhuur, sociaal). 

3. Voor de correcte berekening van boekwaarde van alle panden, dienen de 
afschrijvingstabellen aangepast worden naar alle investeringen per wijk. Sinds 2017 
worden alle investeringen die er gebeuren in de panden individueel per pand geboekt 
zodat de waardebepaling per onroerend goed beter kan bepaald worden.  
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8. Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, na balansdatum, welke een 
invloed hebben op de financiële positie van de vennootschap per 31 december 2017. 

 

9. Décharge raad van bestuur en commissaris 
 

Wij verzoeken u décharge te verlenen aan de raad van bestuur en de commissaris voor hun 
uitgeoefend mandaat. 

 

10. Bijkantoren 
 

De vennootschap bezit geen bijkantoren. 
 
 
 
 
 
Geel, 19 april 2018  
 
 
 
Namens de raad van bestuur, 
 
 
 
 
 
De Voorzitter,     De directeur, 
Jos. Sannen     Yasmine Driesmans 
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Bulckens Maria     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 24/11/2017- 18/05/2023

Mezenstraat 1, 2440 Geel, België

Vervloesem Victor     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 17/05/2016- 19/05/2022

Koninkrijk 14, 2200 Morkhoven, België

Kwanten Pascal     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 20/05/2021

Abdijstraat 5, 2260 Westerlo, België

Van Akeleyen Jens     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 17/05/2018

Mannestraat 33, 2440 Geel, België

Beke Marleen     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 21/05/2020

Korte plek 30, 2440 Geel, België

Devos Noel     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 16/05/2019

Elsum 14, 2440 Geel, België

Voet Jozef     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 17/05/2016- 17/05/2018

Maskensstraat 3, 2235 Hulshout, België

Verhaegen Veerle     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 18/05/2023

Winkelomseheide 52, 2440 Geel, België

Engelen Jürgen     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 18/05/2023

Heidebloemstraat 3, 2260 Westerlo, België
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Lauwers Eric     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 20/05/2021

Steendrukstraat 5, 2460 Kasterlee, België

Broeckx Gerda     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 18/05/2023

Grote Langvoort 10, 2430 Laakdal, België

Verbraekcen Harri     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 16/05/2019

Drie-Engelenstraat 27, 2260 Westerlo, België

Diels Robby     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 19/05/2022

Mazel 7, 2460 Kasterlee, België

Hoes Johan     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 17/05/2018

Nieuwstraat 26, 2450 Meerhout, België

Van Baelen Walter     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 20/05/2021

Prijstraat 59, 2460 Kasterlee, België

Van Goubergen Annie     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 18/05/2023

Rostal 20, 2288 Bouwel, België

Bollen Ivo     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 19/05/2022

Rijk 25, bus K, 2440 Geel, België

Van Hove Inge     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 16/05/2019

Heistraat 34, 2430 Vorst (Kempen), België

Geudens Nele     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 28/05/2020

Nieuwstraat 24, 2450 Meerhout, België

Deckers Roald     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 16/05/2019

Kruisjespas 2, 2200 Herentals, België
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Sannen Jozef     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 19/05/2022

Pastorijstraat 20, 2440 Geel, België

Schoeters Bart     

Functie : Bestuurder

Mandaat : 15/07/2016- 28/05/2020

Bel 93, 2440 Geel, België

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren     BVBA     0446.334.711

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00109

Mandaat : 15/07/2016- 16/05/2019

J. Englishstraat 52-54, 2140 Borgerhout (Antwerpen), België

Vertegenwoordigd door :

Oris Christoph

Bedrijfsrevisor, Lidmaatschapsnummer : A02341

J.Englishstraat 52 , 2140 Borgerhout (Antwerpen), België

1.
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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.

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.

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

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.

commissaris is.

Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de 

opdracht

(A, B, C en/of D)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   Facultatieve vermelding.
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BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

OPRICHTINGSKOSTEN

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

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

Meubilair en rollend materieel .....................................

Leasing en soortgelijke rechten ..................................

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

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

Financiële vaste activa

 6.3

 6.2

6.4 / 

6.5.1

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

....

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

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

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

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

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

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

157.001.806,46

145.292.349,46

5.719,96

89.130,33

284.049,06

157.007.953,44

11.330.557,65

6.146,98

149.139.348,01

149.133.201,03

140.064.812,14

2.119,11

52.811,74

325.186,24

8.688.271,80

6.146,98

21/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

Toel.

JAARREKENING

 6.1

Verbonden ondernemingen

..........................................
Deelnemingen ........................................................

Vorderingen ...........................................................

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding

bestaat ..........................................................................

Deelnemingen ........................................................

Vorderingen ............................................................

Andere financiële vaste activa .......................................

Aandelen ................................................................

Vorderingen en borgtochten in contanten ...............

6.15

6.15

6.146,98

6.146,98

6.146,98

6.146,98

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen .......................................................

Overige vorderingen ......................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorraden .....................................................................

Grond- en hulpstoffen .............................................

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

Gereed product .......................................................

Handelsgoederen ....................................................

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

Vooruitbetalingen ...................................................

Bestellingen in uitvoering ..............................................

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen ......................................................

Overige vorderingen ......................................................

Geldbeleggingen

Eigen aandelen .............................................................

Overige beleggingen .....................................................

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

6.5.1 /

6.6     

6.6    

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

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

....

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

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

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

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

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

11.592.034,90

580.060,00

580.060,00

271.801,54

98.083,44

173.718,10

2.000.000,00

2.000.000,00

8.052.961,40

687.211,96

168.599.988,34

8.366.880,16

580.060,00

580.060,00

6.417,93

6.417,93

6.417,93

279.693,50

114.380,36

165.313,14

2.000.000,00

2.000.000,00

5.002.793,70

497.915,03

157.506.228,17

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Toel.
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal

Geplaatst kapitaal .......................................................

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

Wettelijke reserve........................................................

Onbeschikbare reserves .............................................

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

Andere ..................................................................

Overgedragen winst (verlies)

Uitgestelde belastingen

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

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

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

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

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

....

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

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

................................(+)/(-)

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

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

Belastingvrije reserves .................................................

Beschikbare reserves

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

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 

netto-actief

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

..........

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

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

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

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

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

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

258.514,65

319.944,80

61.430,15

5.622.439,98

2.377.055,41

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

Herwaarderingsmeerwaarden .........................................

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

133

168

411.065,72

121.393,33

289.672,39

17.029.420,48

258.514,65

319.944,80

61.430,15

15.188.492,54

32.282,16

9.446.095,44

9.446.095,44

5.710.114,94

1.582.413,29

583.288,21

329.416,67

253.871,54

17.468.484,00

14.832.913,94

32.282,16

9.178.191,80

9.178.191,80

Toel.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

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

160

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

Grote herstellings- en onderhoudswerken .................... 121.393,33162 329.416,67

Milieuverplichtingen

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

163

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

4

5

6.7.1

6.8  

8/40

    Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

    Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

4
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

Financiële schulden ....................................................

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

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen ......................................................................

Belastingen ............................................................

Overige schulden .........................................................

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

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

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

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

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

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

Overige schulden .........................................................

Schulden op ten hoogste één jaar ..................................

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

Financiële schulden .....................................................

Kredietinstellingen ..................................................

Overige leningen ....................................................

Handelsschulden ..........................................................

Leveranciers ..........................................................

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

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

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen

en sociale lasten ..........................................................

17/49

17

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45

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

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

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

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

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

150.720.438,62

143.671.760,86

1.320.199,68

6.473.683,96

3.573.089,37

2.563.677,34

192.593,86

15.168,05

177.425,81

144.323,39

574.993,80

168.599.988,34 157.506.228,17

139.893.519,48

132.869.065,05

1.263.262,74

6.220.826,65

2.857.250,08

3.087.698,89

3.087.698,89

598,48

202.588,11

32.898,35

169.689,76

72.691,09

803.627,78

Toel.

142.351.561,18 131.605.802,31170/4

2.563.677,34

6.9

6.9

6.9

6.9

Achtergestelde leningen ........................................

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

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

Kredietinstellingen ................................................

Overige leningen ..................................................

Handelsschulden ........................................................

Leveranciers .........................................................

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

170

171

172

173

174

175

1750

1751

142.351.561,18 131.605.802,31
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Nr.  0404.144.065  VOL 4

RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

Omzet ..............................................................................

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

Andere bedrijfsopbrengsten .............................................

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

Aankopen ..................................................................

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

Diensten en diverse goederen .........................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..........(+)/(-)

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 

uitvoering en handelsvorderingen:  toevoegingen 

(terugnemingen) .....................................................(+)/(-)

Andere bedrijfskosten ......................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-

kosten ......................................................................... (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

 6.10

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en

bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..........(+)/(-)

 6.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 

activa ..............................................................................

 6.10

Voorzieningen voor risico's en kosten:  toevoegingen 

(bestedingen en terugnemingen) ............................(+)/(-)  6.10

 6.10

....................................(+)/(-)

9.498.718,11

7.866.710,80

152.240,32

781.593,84

9.111.171,08

34.592,54

28.174,61

6.417,93

1.408.254,11

1.363.085,20

5.326.640,58

81.980,90

512.146,00

387.547,03

8.154.092,57

7.307.259,33

142.829,57

398.876,66

8.025.743,34

33.317,40

27.985,96

5.331,44

1.470.093,52

1.710.181,53

4.336.227,23

11.732,95

471.794,19

128.349,23

70/76A

70

630

62

71

72

74

60/66A

60

600/8

609

61

631/4

635/8

640/8

649

9901

Toel.

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

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

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

......

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................. 76A 698.173,15 305.127,01 6.12

-208.023,34 -101.778,33

Niet-recurrente bedrijfskosten .......................................... 592.495,09 94.174,8566A 6.12
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Nr.  0404.144.065  VOL 4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen ......................................................................

Regularisering van belastingen en terugneming van 

voorzieningen voor belastingen .......................................

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

.........(+)/(-

)
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen ...................

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

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

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

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

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

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

..........

Belastingen op het resultaat ......................................(+)/(-)  6.13

................................(+)/(-)

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

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

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

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

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

.......

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

-366.993,92

11.411,12

-4,20

67,96

72,16

-355.578,60

87.674,96

-267.903,64

-834.664,13

9.252,53

83,78

83,78

-825.495,38

87.674,96

-737.820,429905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.

Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................

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

Financiële opbrengsten

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

Waardeverminderingen op vlottende activa andere 

dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-

vorderingen: toevoegingen (terugneming) ..........(+)/(-)

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

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

..

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

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

Andere financiële opbrengsten ...................................  6.11

Financiële kosten  6.11

25.712,35

1.881.872,24

1.262,55

2.660.862,99

22.426,71

1.334.230,10

2.318.963,76

706,41

75/76B

750

751

752/9

65/66B

650

651

652/9

1.907.584,59 1.356.656,81

2.662.125,54 2.319.670,17

1.356.656,81Recurrente financiële opbrengsten ................................. 75 1.907.584,59

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

2.319.670,17Recurrente financiële kosten ........................................... 65 2.662.125,54

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

 6.12

 6.12
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Nr.  0404.144.065  VOL 5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

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

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

Werknemers ...........................................................................................

aan de wettelijke reserve ......................................................................

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

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

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

.......................................................(+)/(-)

Over te dragen winst (verlies) 

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

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

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

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

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

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

........................................................(+)/(-)

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

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

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

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

-267.903,64

-267.903,64

267.903,64

-737.820,42

-737.820,42

737.820,42

9906

(9905)

14P

791/2

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/7

691

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

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

aan de reserves .................................................................................... 267.903,64 737.820,42

791

792
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Nr.  0404.144.065  VOL 6.3.1

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afgeboekt .................................................................................................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

TERREINEN EN GEBOUWEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar .....................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

185.019.484,59

2.878.504,24

2.093.867,71

8.748.109,07

194.552.230,19

5.838.341,01

1.515.536,45

-17.596,28

49.259.880,73

145.292.349,46

44.954.672,45

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

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

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

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

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

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

Geboekt .....................................................................................................

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

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0404.144.065  VOL 6.3.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

19.734,64

5.113,16

24.847,80

1.512,31

19.127,84

5.719,96

17.615,53

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

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

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

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

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

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

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

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

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0404.144.065  VOL 6.3.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

597.840,78

66.542,46

43.635,08

30.223,87

545.029,04

43.635,08

531.617,83

89.130,33

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

620.748,16

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

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

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

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

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

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

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

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

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0404.144.065  VOL 6.3.5

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

1.452.627,63

25.228,35

1.477.855,98

1.127.441,39

48.769,25

17.596,28

1.193.806,92

284.049,06

8175

8185

8195

8255P

8215

8195P

8165

8235

8245

8225

8325P

8275

8255

8285

8305

8315

8295

8325

(26)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

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

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

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

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

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

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

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

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0404.144.065  VOL 6.3.6

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

.

8.688.271,80

11.419.796,59

4.173,32

-8.773.337,42

11.330.557,65

11.330.557,65

8176

8186

8196

8256P

8216

8196P

8166

8236

8246

8226

8326P

8276

8256

8286

8306

8316

8296

8326

(27)

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ............

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

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

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

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

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

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

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

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

Overgeboekt van een post naar een andere .....................................(+)/(-)
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Nr.  0404.144.065  VOL 6.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Meerwaarde per einde van het boekjaar ........................................................

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

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

.

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

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

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

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

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

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

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

..........
ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

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

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

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

..........

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 

EINDE BOEKJAAR .........................................................................................

..

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

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

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

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

6.146,98

6.146,98

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

Aanschaffingen...........................................................................................

.

Overboeking van een post naar een andere .....................................(+)/(-)

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

Geboekt .....................................................................................................

Teruggenomen ..........................................................................................

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

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

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

Afgeboekt .................................................................................................

Geboekt .....................................................................................................

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

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

Toevoegingen ............................................................................................

Terugbetalingen..........................................................................................

Geboekte waardeverminderingen ..............................................................

Teruggenomen waardeverminderingen .....................................................

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

Overige mutaties ..............................................................................(+)/(-)
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Nr.  0404.144.065  VOL 6.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen

Vastrentende effecten

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

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

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

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

hoogstens één maand .......................................................................

meer dan één jaar ..............................................................................

meer dan één maand en hoogstens één jaar .....................................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

Over te dragen kosten 37.451,85

Verkregen opbrengsten 19.200,00

Verkregen sudsidies FS3-lenignen aflossingsfonds 630.560,11
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STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.........................................

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar.........................................

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 319.944,80

319.944,80

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

319.944,80 25.802Gewone aandelen

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX 25.802

XXXXXXXXXXXXXX

Aandelen op naam..................................................................................

Gedematerialiseerde aandelen................................................................

Niet-opgevraagd bedrag
Opgevraagd, niet-gestort

bedrag

Niet-gestort kapitaal

Codes

Niet-opgevraagd kapitaal

......................................................................................
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

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

61.430,15(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten 

61.430,15Diverse aandeelhouders

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag

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

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

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

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

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731

8732

8721

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745

8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................
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Aandelen buiten kapitaal

Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

8761..........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

21/40



Nr.  0404.144.065  VOL 6.9

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

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

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

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

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

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

Handelsschulden .................................................................................................................................

.

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar 

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

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

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

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

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

5 jaar 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

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

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................

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

........

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

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

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

3.573.089,37

3.573.089,37

3.573.089,37

17.404.873,83

17.404.873,83

17.404.873,83

124.946.687,35

124.946.687,35

1.320.199,68

126.266.887,03

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

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

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

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

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

Handelsschulden .................................................................................................................................

.

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

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

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................

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

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

Overige leningen ...........................................................................................................................

Leveranciers ..................................................................................................................................

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

Handelsschulden .................................................................................................................................

.

Financiële schulden ..................................................................................................................................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

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

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

Overige schulden .................................................................................................................................
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Codes Boekjaar

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa 

van de onderneming

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

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

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

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

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

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op

activa van de onderneming ....................................................................................................................

.........

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

(post 450/3 en 178/9 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ...............................................................................................................

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

Geraamde belastingschulden .............................................................................................................

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 178/9 van de passiva)

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

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

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

202.223,53

202.223,53

202.223,53

15.142,11

25,94

177.425,81

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Belastingen....................................................................................................................................

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

9032

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

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

Overige leningen ..........................................................................................................................

Leveranciers .................................................................................................................................

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

Handelsschulden ................................................................................................................................

.

Financiële schulden

............................................................................................................................
Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

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

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

Overige schulden

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

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

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

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

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

Overige leningen ..........................................................................................................................

Leveranciers .................................................................................................................................

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

Handelsschulden ................................................................................................................................

.

Financiële schulden .............................................................................................................................

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

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

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

Overige schulden

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

Codes Boekjaar

23/40



Nr.  0404.144.065  VOL 6.9

Boekjaar

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

OVERLOPENDE REKENINGEN

Toe te rekenen kosten LOL - NFS 568.278,35

Toe te rekenen fonds VIS 6.715,45
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Huurgelden 7.866.710,80 7.307.259,33

Uitsplitsing per geografische markt

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende 

bedragen ................................................................................................... 394.274,32 156.983,81740

Andere bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft

ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

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

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten ...........

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

25

22,0

34.087

27

37.732

25,5

9088

9087

9086

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ......................................

Personeelskosten

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

Andere personeelskosten ..........................................................................

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

987.528,54

257.676,65

65.560,37

52.319,64

1.233.191,24

335.078,24

83.677,91

58.234,14

620

621

622

623

624
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Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) .............................. (+)/(-)

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Geboekt ..............................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

11.732,9581.980,90

635

9110

9111

9112

9113

Geboekt ..............................................................................................

Teruggenomen ....................................................................................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere ......................................................................................................

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen ...........................................................................................

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

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen ..................................................................

208.023,34 101.778,33

505.103,00

7.043,00

448.436,19

23.358,00

9115

9116

640

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde 

personen

Kosten voor de onderneming ....................................................................

2

2,0

298

15.690,33

9096

9097

9098

617

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

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

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ....................................................
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FINANCIËLE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Andere financiële opbrengsten

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de 

resultatenrekening

Kapitaalsubsidies

..............................................................................
Interestsubsidies

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

122.095,25 85.425,76

1.758.992,64 1.246.782,279126

9125

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen

Waardeverminderingen op vlottende activa

Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de

verhandeling van vorderingen ..................................................................

Toevoegingen ..........................................................................................

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

Voorzieningen met financieel karakter

Andere financiële kosten

Geboekt ...................................................................................................

Teruggenomen ........................................................................................

Geactiveerde interesten 1.584,04 1.584,046503

6501

6511

6510

6561

6560

653

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

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

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

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

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Overige financiële kosten 1.262,54 706,41
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN
VOORKOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

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

.......

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op

immateriële en materiële vaste activa ......................................................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en

-kosten .....................................................................................................

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa.

698.173,15

698.173,15

305.127,01

289.644,55

76

760

7620

7630

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

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

.

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 698.173,15 305.127,01(76A)

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................. 15.482,46764/8

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

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en

kosten ......................................................................................................

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

761

7621

7631

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

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

.......

Niet-recurrente financiële opbrensten (76B)

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

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

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

NIET-RECURRENTE KOSTEN

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ....................

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:

toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

592.495,09

592.205,86

94.174,85

94.104,85

66

660

6620

6630

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

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

Niet-recurrente bedrijfskosten 592.495,09 94.174,85(66A)

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ..................................................... 289,23 70,00664/7

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

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:

toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

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

661

6621

6631

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

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

Niet-recurrente financiële kosten (66B)

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

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-) 6690

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële

kosten ................................................................................................. (-) 6691
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BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ....................................................................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

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

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

Geraamde belastingsupplementen ....................................................................................................

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

67,96

67,969135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

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

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

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

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

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt

uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

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

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties

BoekjaarCodes

Actieve latenties .................................................................................................................................

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

3.484.764,01

2.437.221,139142

9141

Andere actieve latenties

Aftrek voor risicokapitaal vorige boekjaren 1.047.542,88

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

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN

TEN LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de onderneming (aftrekbaar) ..............................................................

Door de onderneming ................................................................................

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

Bedrijfsvoorheffing .....................................................................................

Roerende voorheffing ................................................................................

743.856,14

19.364,74

1.191.757,82

5.733,79

221.223,85 327.695,34

9146

9145

9148

9147
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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

Waarvan

Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of 

onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming

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

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

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

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

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

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

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken

activa ...................................................................................................................................................

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa ...........................................................................................

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

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

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

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - Bedrag van de betrokken

activa ....................................................................................................................................................

1.033.509,95

213.000,00

9150

9149

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........

Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ............................................ 9151

Maximumbedrag ten belopen waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn

gewaarborgd  ........................................................................................................................................ 9153

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

Codes Boekjaar

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

Gekochte (te ontvangen) goederen

TERMIJNVERRICHTINGEN

9213......................................................................................................

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

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

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

.............................................................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

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

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

Code Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

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

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM

HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

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
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die

niet kunnen worden becijferd)
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BoekjaarCodes

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

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

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

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 identificieerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ......................................................................................................

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

24.720,00

9504

9503

Codes Boekjaar

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

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen

de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

6.150,009505

95061

95062

95063

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

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

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

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

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

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

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

................
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen

de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

95081

95082

95083

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

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

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

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

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

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

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

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar 

gemaakt*

De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan 

vrijgesteld is om de volgende reden(en)*

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16

van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar

jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

De onderneming heeft alleen maar dochterondernemingen die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de 

geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis 

zijn* (artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen)

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 

moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar

jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde

geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is**

*    Schrappen wat niet van toepassing is.

**   Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor 

      het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en 

      waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
34/40



Nr.  0404.144.065  VOL  6.19

WAARDERINGSREGELS
Conform de voorschriften van de vennootschapswet heeft de Raad van Bestuur beslist hetgeen volgt wat betreft de waarderingsregels:

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde inbegrepen de kosten die gemaakt dienden te worden

om deze te verwerven.

De materiële vaste activa worden afgeschreven pro-rata temporis, volgens de percentages en methoden die fiscaal zijn toegelaten en

voorgeschreven door de VMSW.

Tot en met 1997 was de grondwaarde inbegrepen in de boekwaarde van de gebouwen, vanaf 1997 wordt de grondwaarde op een

aparte rekening geboekt.

Voor nieuwbouw en renovaties vanaf 2011 worden de toezichts- en administratiekosten geactiveerd. De administratiekosten worden

forfaitair bepaald op 0,5% van de gemaakte kosten in het boekjaar. De toezichtskosten worden berekend op basis van de agenda

van de werfvergaderingen van de technische dienst, voor Marlies a rato 47,38 EUR/uur, voor Fons a rato 49,02 EUR/uur, voor René a

rato 32,36 EUR/uur.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

Verhuurde gebouwen voor 1997 (66 jaar): 1,5% per jaar op de aanschafprijs, (1e jaar 2,5% op de aanschafprijs)

Verhuurde gebouwen na 1997 (50 jaar): 2% op de aanschafprijs

Verhuurde gebouwen vanaf 2011 (33 jaar): 3% op de aanschafprijs, (1e jaar 4%)

Verhuurde gebouwen vanaf 2016 (30 jaar): 3,3% op de aanschafprijs

Renovatie woningen (30 jaar): 3,3% op de aanschafprijs

Kleine renovaties (10 jaar): 10% op de aanschafprijs.

Woningen Domus Flandria (30 jaar): 3,3% op de aanschafprijs

Administratieve gebouwen (30 jaar): 3,3% op de aanschafprijs

Garages (20 jaar): 5% van de aanschafprijs

Rollend materieel (5 jaar): 20% van de aanschafprijs

Liften (14 jaar): 7% van de aanschafprijs,

Centrale verwarming (14 jaar): 7% van de aanschafprijs,

Computermaterieel (3, 4 en 5 jaar): 20%, 25% en 33%

Kantoormeubilair (5 en 10 jaar): 10% en 20%

Andere woonuitrusting (5 en 10 jaar): 10% en 20%

Alles wordt volgens het lineair stelsel afgeschreven.

De voorzieningen voor grote herstellings- en onderhoudswerken worden samengesteld volgens planning.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Waardeverminderingen worden verwerkt indien een gedeelte of de

volledige vordering niet kan worden gerecupereerd.

Huurachterstallen:

°Bepaling van een vordering als dubieus:

Alle huurachterstallen waarvan de inning onzeker is, moeten worden geboekt als dubieus conform onderstaande regels.

Vorderingen op zittende en vertrokken huurders die in collectieve schuldenregeling zijn, worden steeds als dubieus geboekt.

Vertrokken huurders: openstaande vorderingen op vertrokken huurders die per 31 december minimaal 6 maand geen huurder

meer zijn, zijn dubieus, tenzij er op basis van hun individueel dossier en aan de hand van de nodige stavingstukken, redenen

zijn om deze niet als dubieus te beschouwen.

Vertrokken huurders die een afbetalingsplan correct volgen, worden pas als dubieus geboekt op het moment dat zij dit afbetalingsplan

niet meer correct zouden volgen.

Zittende huurders: de boeking van een vordering als dubieus zal steeds gebeuren op basis van een uitvoerig opgebouwd dossier.

Op basis van de huidige opvolgingsprocedures heeft elke huurder met huurachterstallen een individueel dossier.

Na analyse van de gegevens van dit dossier wordt er een beoordeling gemaakt of een vordering al dan niet dubieus is.

Bij wijze van voorbeeld worden hierna enkele elementen opgesomd welke een boeking van een vordering als dubieus

rechtvaardigen (niet-limitatief).

- Zittende huurder: op basis van de interne opvolging blijkt dat de pogingen om de huurachterstand weg te werken niet worden

nageleefd door de betrokken huurder,

- Er wordt een voorstel tot collectieve schuldenregeling opgemaakt,

- Het dossier wordt overgedragen aan een raadsman voor verdere opvolging.

°Bepaling van de waardevermindering

Bij de boeking van een vordering als dubieus dient er tegelijk een waardevermindering te worden geboekt voor het gedeelte van de

vordering waarover onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Alle dubieuze vorderingen op vertrokken huurders zijn onderworpen aan een waardevermindering van 100%, tenzij er op basis

van hun individueel dossier en aan de hand van de nodige stavingsstukken gegronde redenen zijn om dit niet te doen.

Voor zittende huurders wordt er op basis van het individueel dossier van de betrokken huurder een inschatting gemaakt van

het bedrag van de niet te recupereren gelden.

Bij wijze van voorbeeld worden enkele criteria opgesomd die de waardevermindering mee kunnen bepalen (niet-limitatief):

- Het voorstel tot collectieve schuldenregeling,

- De inschatting van de raadsman van het niet inbare gedeelte,

- Een gerechtelijk vonnis.

Wanneer later blijkt dat er nog sommen recupereerbaar waren, worden deze teruggenomen.

°Definitieve afboeking van de dubieuze vordering

Vertrokken huurders: alle vertrokken huurders worden na 1 jaar effectief afgeboekt als oninvorderbaar wanneer in dat jaar geen

afbetalingen

meer gebeurden en er een verantwoordingsdocument voorhanden is van de gerechtsdeurwaarder of raadsman dat er geen

uitvoeringsmogelijkheden zijn. Hiervan wordt een lijst opgemaakt en voorgelegd ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur.

Zittende huurders: een vordering wordt slechts definitief afgeboekt wanneer er een duidelijk bewijs is dat er geen verdere betalingen

in het dossier zullen volgen. Dit kan enkel op basis van een vonnis of op basis van briefwisseling van de raadsman of

gerechtsdeurwaarder waarin uitdrukkelijk wordt gestipuleerd dat de vordering als definitief verloren kan worden beschouwd.
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WAARDERINGSREGELS

Collectieve schuldenregeling: huurders die in collectieve schuldenregeling zijn, worden geboekt als oninvorderbaar voor het deel

dat niet meer recupereerbaar is en dit op basis van de goedgekeurde minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling.

Verder heeft de Raad van Bestuur tevens de mogelijkheid op basis van een individuele kosten-batenanalyse het recht om een vordering

als definitief af te boeken.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald, als het verschil tussen de te ontvangen huurgelden en andere opbrengsten verminderd met de kosten

van het betreffende jaar.

De belastingen zijn berekend op basis van het geldende tarief, zijnde 5% exclusief de crisisbelasting.

Bijkomende informatie

Pensioenen

De vennootschap heeft ten behoeve van haar personeel een extra legale pensioenverzekering afgesloten. De betaalde bijdragen

worden jaarlijks ten laste van het resultaat gebracht.
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Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

SOCIALE BALANS

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

15,01001

1002

1003

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

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

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

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers 

Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijds equivalenten (VTE)

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

5,8 9,2

11,0 3,1 7,9

22,0 7,7 14,3

21.6701011

1012

1013

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds

Deeltijds

Totaal

6.864 14.806

12.417 3.004 9.413

34.087 9.868 24.219

866.549,021021

1022

1023

Personeelskosten

Voltijds

Deeltijds

Totaal

274.480,50 592.068,52

496.536,18 120.125,20 376.410,98

1.363.085,20 394.605,70 968.479,50

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

25,51003

1013

1023

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

7,7 17,8

37.732 10.388 27.344

1.710.181,53 386.483,77 1.323.697,76

Codes

1033Bedrag van de voordelen bovenop het loon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................
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Codes
1. Voltijds 3.  Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ..........................

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

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

Vervangingsovereenkomst ..............................................

Volgens het geslacht en het studieniveau

Volgens de beroepscategorie

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

14 11 22,0

14 11 22,0

5

9

12

2

3

8

6,9

15,1

9

2

18,9

3,1

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

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

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1200

1201

1202

1203

5 3 6,9

lager onderwijs ...........................................................

secundair onderwijs ...................................................

hoger niet-universitair onderwijs ................................

universitair onderwijs .................................................

1210

1211

1212

1213

9 8 15,1

Directiepersoneel ...............................................................................

Bedienden ...............................................................................

Arbeiders ...............................................................................

Andere ...............................................................................

Mannen ...........................................................................

Vrouwen ...........................................................................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

2. Deeltijds

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

2

2

1

1

2,3

2,3

205

210

211

212

213

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

Vervangingsovereenkomst  .................................................................................

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

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens

het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of

tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het

algemeen personeelsregister .......................................................................................................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .................................................................................

UITGETREDEN
1. Voltijds

Codes
2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

     equivalenten

Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring

aangegeven of een in het algemeen personeelsregister

opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens

het boekjaar een einde nam

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

4

4

1

1

4,7

4,7

4 1 4,7

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

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

Pensioen .............................................................................

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

Afdanking .....................................................................

Andere reden ........................................................................

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige

ten minste op halftijdse basis diensten blijft

verlenen aan de onderneming ....................

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .............................................................................

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

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

Vervangingsovereenkomst ........................................................................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking van

    de onderneming

    gestelde personenTijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming

2,0

298

15.690,33

150

151

152

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

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

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

...........
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen VrouwenCodes

1

10

126,46

6

63

2.400,59

5802

5801

5803

5811

5812

5813

58031

58032

58033

58131

58132

58133

126,46

2.086,53

314,06

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten

laste van de werkgever

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ...............................................................................

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen  ...............................................................................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering).. ...............................................................................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-

opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de

werkgever

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................

Aantal betrokken werknemers .....................................................................

Aantal gevolgde opleidingsuren ..................................................................

Nettokosten voor de onderneming ...............................................................................
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