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Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

21-06-2012

Jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering van 01-06-2015

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2014 tot 31-12-2014

Vorig boekjaar van 01-01-2013 tot 31-12-2013

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

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

VOL 1.2, VOL 5.1, VOL 5.2.1, VOL 5.2.3, VOL 5.2.4, VOL 5.3.4, VOL 5.3.5, VOL 5.4.1, VOL 5.4.2, VOL 5.5.1, VOL
5.5.2, VOL 5.8, VOL 5.13, VOL 5.14, VOL 5.16, VOL 5.17.1, VOL 5.17.2

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

DEREEPER Ignace

Weststraat 14
8460 Oudenburg
BELGIË

Begin van het mandaat: 17-04-2013 Voorzitter van de Raad van Bestuur

DEBAILLIE Filip

Hoogwegel 20
8470 Gistel
BELGIË

Begin van het mandaat: 21-02-2007 Bestuurder

CLYNCKE Annemie

Stokerijstraat 1/202
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8480 Ichtegem
BELGIË

Begin van het mandaat: 13-03-2013 Bestuurder

DEWANCKELE Rik

Moerbeekstraat 12
8480 Ichtegem
BELGIË

Begin van het mandaat: 21-02-2007 Bestuurder

KIMPE Erik

Dullaertweg 54
8470 Gistel
BELGIË

Bestuurder

DURON Francine

Lisbloemlaan 1
8430 Middelkerke
BELGIË

Begin van het mandaat: 07-06-2010 Bestuurder

DESENDER Rosa

Konijnenboslaan 16
8470 Gistel
BELGIË

Bestuurder

CAPELLE Isabelle

Klokkeput 8
8460 Oudenburg
BELGIË

Begin van het mandaat: 13-03-2013 Bestuurder

ROUSSELLE Kimberley

Verenigingstraat 11
8450 Bredene
BELGIË

Begin van het mandaat: 17-04-2013 Bestuurder

INGHELBRECHT Magda

Kapelstraat 47/0401
8450 Bredene
BELGIË

Begin van het mandaat: 17-04-2013 Bestuurder

VANHOUTTE Germain

Zevekotestraat 79
8470 Gistel
BELGIË

Begin van het mandaat: 13-03-2013 Bestuurder

BOURGOIGNIE Nancy
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Sportstraat 22
8400 Oostende
BELGIË

Begin van het mandaat: 17-04-2013 Bestuurder

BLOMME Rudy

Kerkstraat 30/101
8400 Oostende
BELGIË

Begin van het mandaat: 17-04-2013 Bestuurder

PEERE Sara

Kousestraat 21
8431 Wilskerke
BELGIË

Begin van het mandaat: 13-03-2013 Bestuurder

VANHERCKE An

Monnikenstraat 62
8433 Mannekensvere
BELGIË

Begin van het mandaat: 13-03-2013 Bestuurder

CASIER An

Melkerijstraat 10
8480 Ichtegem
BELGIË

Begin van het mandaat: 13-03-2013 Bestuurder

COOL Annie

Vaartstraat 37
8470 Gistel
BELGIË

Begin van het mandaat: 13-03-2013 Bestuurder

BVBA WALTER HOSTEN BEDRIJFSREVISOR (B196)

BE 0450.010.318
Cleyemereweg 7
8432 Leffinge
BELGIË

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

WALTER Hosten

Bedrijfsrevisor
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BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA 20/28 45.956.455 44.211.950

Oprichtingskosten 5.1 20

Immateriële vaste activa 5.2 21 3.492 3.493

Materiële vaste activa 5.3 22/27 45.952.958 44.208.452
Terreinen en gebouwen 22 40.671.412 38.520.251
Installaties, machines en uitrusting 23 4.606 7.010
Meubilair en rollend materieel 24 43.177 24.273
Leasing en soortgelijke rechten 25
Overige materiële vaste activa 26
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 5.233.763 5.656.918

Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 5 5
Verbonden ondernemingen 5.14 280/1

Deelnemingen 280
Vorderingen 281

Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat 5.14 282/3

Deelnemingen 282
Vorderingen 283

Andere financiële vaste activa 284/8 5 5
Aandelen 284
Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 5 5

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 17.948.781 16.626.920

Vorderingen op meer dan één jaar 29
Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 9.215.408 11.584.995
Voorraden 30/36 9.215.408 11.584.995

Grond- en hulpstoffen 30/31
Goederen in bewerking 32
Gereed product 33
Handelsgoederen 34
Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 9.215.408 11.584.995
Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 330.183 357.176
Handelsvorderingen 40 39.568 109.793
Overige vorderingen 41 290.615 247.383

Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53 124 124
Eigen aandelen 50
Overige beleggingen 51/53 124 124

Liquide middelen 54/58 8.331.498 4.609.253

Overlopende rekeningen 5.6 490/1 71.569 75.373

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 63.905.236 60.838.870

Nr. BE 0405.255.805 VOL 2.1
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 14.939.774 13.196.101

Kapitaal 5.7 10 25.756 25.756
Geplaatst kapitaal 100 64.702 64.702
Niet-opgevraagd kapitaal 101 38.946 38.946

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12 213.652 213.652

Reserves 13 12.885.369 11.103.931
Wettelijke reserve 130 6.579 6.579
Onbeschikbare reserves 131 11.248.357 9.466.919

Voor eigen aandelen 1310
Andere 1311 11.248.357 9.466.919

Belastingvrije reserves 132 1.630.433 1.630.433
Beschikbare reserves 133

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

Kapitaalsubsidies 15 1.814.997 1.852.762

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

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 703.550 747.254

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 605.002 646.656
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Belastingen 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162 605.002 646.656
Overige risico's en kosten 5.8 163/5

Uitgestelde belastingen 168 98.548 100.598

SCHULDEN 17/49 48.261.912 46.895.515

Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 41.888.708 37.510.751
Financiële schulden 170/4 41.586.887 37.213.900

Achtergestelde leningen 170
Niet-achtergestelde obligatieleningen 171
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172
Kredietinstellingen 173 41.227.304 36.694.696
Overige leningen 174 359.583 519.204

Handelsschulden 175
Leveranciers 1750
Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9 301.822 296.851

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 5.100.674 8.376.032
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 5.9 42 3.593.256 5.975.590
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 774.656 2.217.913
Leveranciers 440/4 774.656 2.217.913
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 271.013 136.154

Belastingen 450/3 177.075 47.900
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 93.938 88.253

Overige schulden 47/48 461.749 46.376

Overlopende rekeningen 5.9 492/3 1.272.530 1.008.732

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 63.905.236 60.838.870

Nr. BE 0405.255.805 VOL 2.2
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/74 13.723.941 8.586.534
Omzet 5.10 70 13.262.847 8.078.485
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71
Geproduceerde vaste activa 72
Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74 461.095 508.049

Bedrijfskosten 60/64 11.151.047 7.169.912
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 9.066.398 5.178.892

Aankopen 600/8 4.785.002 5.672.917
Voorraad: afname (toename) (+)/(-) 609 4.281.395 -494.025

Diensten en diverse goederen 61 577.426 526.423
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 5.10 62 588.200 531.791
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa 630 792.043 770.165
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen
in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) (+)/(-) 631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 5.10 635/7 -41.653 -41.680
Andere bedrijfskosten 5.10 640/8 168.634 204.321
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 2.572.895 1.416.622

Financiële opbrengsten 75 195.524 87.406
Opbrengsten uit financiële vaste activa 750
Opbrengsten uit vlottende activa 751 11.019 7.507
Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9 184.505 79.900

Financiële kosten 5.11 65 945.226 804.876
Kosten van schulden 650 944.430 804.266
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)
(+)/(-) 651
Andere financiële kosten 652/9 796 610

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting (+)/(-) 9902 1.823.193 699.153

Uitzonderlijke opbrengsten 76
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële
vaste activa 760
Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa 761
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten 762
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763
Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11 764/9

Uitzonderlijke kosten 66 511 57.522
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa 660
Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) (+)/(-) 662
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663
Andere uitzonderlijke kosten 5.11 664/8 511 57.522
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten (-) 669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-) 9903 1.822.682 641.630

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780 2.050 2.050

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Nr. BE 0405.255.805 VOL 3
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77 42.264 18.653
Belastingen 670/3 60.863 18.653
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen 77 18.599 0

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 1.782.468 625.028

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-) 9905 1.782.468 625.028

Nr. BE 0405.255.805 VOL 3
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 1.782.468 625.028
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 1.782.468 625.028
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791
aan de reserves 792

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 1.781.438 623.998
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920
aan de overige reserves 6921 1.781.438 623.998

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

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/6 1.030 1.030
Vergoeding van het kapitaal 694 1.030 1.030
Bestuurders of zaakvoerders 695
Andere rechthebbenden 696

Nr. BE 0405.255.805 VOL 4
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TOELICHTING
STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN
SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052P XXXXXXXXXX 19.396

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8022 2.983
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8032
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8042

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 22.380

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122P XXXXXXXXXX 15.903

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8072 2.985
Teruggenomen 8082
Verworven van derden 8092
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8122 18.888

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 211 3.492

Nr. BE 0405.255.805 VOL 5.2.2
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P XXXXXXXXXX 44.957.328

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8161 2.917.737
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8171
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8181

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191 47.875.065

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251P XXXXXXXXXX 213.652

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8211
Verworven van derden 8221
Afgeboekt 8231
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8241

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8251 213.652

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8321P XXXXXXXXXX 6.650.729

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8271 766.576
Teruggenomen 8281
Verworven van derden 8291
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8301
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8311

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8321 7.417.304

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 22 40.671.412

Nr. BE 0405.255.805 VOL 5.3.1
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P XXXXXXXXXX 38.978

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8182

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 38.978

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8212
Verworven van derden 8222
Afgeboekt 8232
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8242

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8252

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322P XXXXXXXXXX 31.968

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8272 2.404
Teruggenomen 8282
Verworven van derden 8292
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8302
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8322 34.372

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 23 4.606

Nr. BE 0405.255.805 VOL 5.3.2
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P XXXXXXXXXX 154.325

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163 38.983
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173 27.804
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 165.504

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8213
Verworven van derden 8223
Afgeboekt 8233
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8243

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323P XXXXXXXXXX 130.053

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8273 20.078
Teruggenomen 8283
Verworven van derden 8293
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8303 27.804
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8313

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8323 122.327

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 24 43.177

Nr. BE 0405.255.805 VOL 5.3.3
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196P XXXXXXXXXX 5.656.918

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8166 4.117.935
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8176
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8186 -4.541.091

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196 5.233.763

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8216
Verworven van derden 8226
Afgeboekt 8236
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8246

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8256

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8326P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8276
Teruggenomen 8286
Verworven van derden 8296
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8306
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8316

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het
boekjaar 8326

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 27 5.233.763

Nr. BE 0405.255.805 VOL 5.3.6
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen 8363
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8373
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-) 8383

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8413
Verworven van derden 8423
Afgeboekt 8433
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8443

Meerwaarden per einde van het boekjaar 8453

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523P XXXXXXXXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8473
Teruggenomen 8483
Verworven van derden 8493
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8513

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8523

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553P XXXXXXXXXX

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

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar 8553

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 284

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P XXXXXXXXXX 5

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen 8583
Terugbetalingen 8593
Geboekte waardeverminderingen 8603
Teruggenomen waardeverminderingen 8613
Wisselkoersverschillen (+)/(-) 8623
Overige mutaties (+)/(-) 8633

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8 5

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
EINDE BOEKJAAR 8653

Nr. BE 0405.255.805 VOL 5.4.3
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen 51 124 124
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681 124 124
Niet-opgevraagd bedrag 8682

Vastrentende effecten 52
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53
Met een resterende looptijd of opzegtermijn van

hoogstens één maand 8686
meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687
meer dan één jaar 8688

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Diverse verzekeringskosten 39.360
Wederbeleggingsvergoeding 32.209

Nr. BE 0405.255.805 VOL 5.6
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100P XXXXXXXXXX 64.702
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar 100 64.702

Codes Bedragen Aantal aandelen
Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX 1.903
Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen 8703 XXXXXXXXXX

Codes Niet-opgevraagd bedrag Opgevraagd, niet-gestort
bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal 101 38.946 XXXXXXXXXX
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

diverse 38.946

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag 8721
Aantal aandelen 8722

Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag 8731
Aantal aandelen 8732

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

Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741
Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten
Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745
Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746
Maximum aantal uit te geven aandelen 8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen 8761
Daaraan verbonden stemrecht 8762

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771
Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

Codes Boekjaar

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

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden 8801 3.591.029

Achtergestelde leningen 8811
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8821
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8831
Kredietinstellingen 8841 3.431.408
Overige leningen 8851 159.621

Handelsschulden 8861
Leveranciers 8871
Te betalen wissels 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891
Overige schulden 8901 2.226

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 3.593.256

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden 8802 5.525.155

Achtergestelde leningen 8812
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8822
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8832
Kredietinstellingen 8842 5.165.572
Overige leningen 8852 359.583

Handelsschulden 8862
Leveranciers 8872
Te betalen wissels 8882

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892
Overige schulden 8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912 5.525.155

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden 8803 36.061.732

Achtergestelde leningen 8813
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8823
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8833
Kredietinstellingen 8843 36.061.732
Overige leningen 8853

Handelsschulden 8863
Leveranciers 8873
Te betalen wissels 8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893
Overige schulden 8903 301.822

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913 36.363.553

Codes Boekjaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden 8921

Achtergestelde leningen 8931
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8941
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8951
Kredietinstellingen 8961
Overige leningen 8971

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021
Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061

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

Financiële schulden 8922
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Codes Boekjaar
Achtergestelde leningen 8932
Niet-achtergestelde obligatieleningen 8942
Leasingschulden en soortgelijke schulden 8952
Kredietinstellingen 8962
Overige leningen 8972

Handelsschulden 8982
Leveranciers 8992
Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

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

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen
Vervallen belastingschulden 9072
Niet-vervallen belastingschulden 9073 116.212
Geraamde belastingschulden 450 60.863

Bezoldigingen en sociale lasten
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076
Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 93.938

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Projectsubsidies 1.152.879
TTR intresten leningen 119.652
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen
compenserende bedragen 740 148.065 291.300

BEDRIJFSKOSTEN

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

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9086 8 8
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087 7,8 7,1
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088 12.568 12.175

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 429.567 387.608
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621 107.897 99.697
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622 29.351 25.578
Andere personeelskosten 623 21.384 18.909
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 624

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

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110
Teruggenomen 9111

Op handelsvorderingen
Geboekt 9112 1.246
Teruggenomen 9113

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen 9115
Bestedingen en terugnemingen 9116 41.653 41.680

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen 640 135.873 194.320
Andere 641/8 32.761 10.001

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 9096 1 0
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097 1 0
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098 214 0
Kosten voor de onderneming 617 6.828 0
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN

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

Kapitaalsubsidies 9125 37.765 37.765
Interestsubsidies 9126 145.291 41.717

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio 6501

Geactiveerde intercalaire interesten 6503 144.390 139.262

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt 6510
Teruggenomen 6511

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

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen 6560
Bestedingen en terugnemingen 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar 9134 60.863
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen 9135
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen 9136
Geraamde belastingsupplementen 9137 60.863

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 9138
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen 9139
Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd 9140

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

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

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties 9141

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142
Andere actieve latenties

Passieve latenties 9144
Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN
LASTE VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar) 9145 339.000
Door de onderneming 9146 1.282.535

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing 9147 129.776
Roerende voorheffing 9148 1.030

Nr. BE 0405.255.805 VOL 5.12

21/36



FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

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

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502
Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

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

Aan bestuurders en zaakvoerders 9503
Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders 9504

Codes Boekjaar

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

Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 4.218

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

Andere controleopdrachten 95061
Belastingadviesopdrachten 95062
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95063

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

Andere controleopdrachten 95081
Belastingadviesopdrachten 95082
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95083

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

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 339

Staat van de tewerkgestelde personen

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

Tijdens het boekjaar
Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers

Voltijds 1001 7 3 4

Deeltijds 1002 1 0 1

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 1003 7,8 3 4,8

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds 1011 11.222 4.864 6.358

Deeltijds 1012 1.346 0 1.346

Totaal 1013 12.568 4.864 7.704

Personeelskosten

Voltijds 1021 545.850 281.352 264.498

Deeltijds 1022 42.350 42.350

Totaal 1023 588.200 281.352 306.848

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

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

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 1003 7,1 3 4,1

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1013 12.175 5.260 6.915

Personeelskosten 1023 503.181 268.729 234.452

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033
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Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het
algemeen personeelsregister (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers 105 7 1 7,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 7 1 7,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 0 0 0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 112 0 0 0

Vervangingsovereenkomst 113 0 0 0

Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 120 3 0 3

lager onderwijs 1200 0 0 0

secundair onderwijs 1201 1 0 1

hoger niet-universitair onderwijs 1202 0 0 0

universitair onderwijs 1203 2 0 2

Vrouwen 121 4 1 4,8

lager onderwijs 1210 0 0 0

secundair onderwijs 1211 1 0 1

hoger niet-universitair onderwijs 1212 3 1 3,8

universitair onderwijs 1213 0 0 0

Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 130 0 0 0

Bedienden 134 7 1 7,8

Arbeiders 132 0 0 0

Andere 133 0 0 0

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Codes 1. Uitzendkrachten 2. Ter
beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150 1 0

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151 214 0

Kosten voor de onderneming 152 6.828 0
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Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

Ingetreden
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister 205 0 0 0

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210 0 0 0

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211 0 0 0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 212 0 0 0

Vervangingsovereenkomst 213 0 0 0

Uitgetreden
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam 305 0 0 0

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310 0 0 0

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311 0 0 0

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 312 0 0 0

Vervangingsovereenkomst 313 0 0 0

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

Pensioen 340 0 0 0

Werkloosheid met bedrijfstoeslag 341 0 0 0

Afdanking 342 0 0 0

Andere reden 343 0 0 0

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten
minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen
aan de onderneming 350 0 0 0
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Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5801 1 5811 3

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 4 5812 24

Nettokosten voor de onderneming 5803 30 5813 1.091

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 30 58131 1.091

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) 58033 0 58133 0

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 0 5831 0

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 0 5832 0

Nettokosten voor de onderneming 5823 0 5833 0

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 0 5851 0

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 0 5852 0

Nettokosten voor de onderneming 5843 0 5853 0
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WAARDERINGSREGELS

Nota goedgekeurd door de Raad van Bestuur

De waarderingsregels worden vastgelegd in overeenstemming met de bepalingen van titel II KB 19/12/2003 (en hoofdstuk II van titel I van Boek II
van het KB 30/04/2001) m.b.t. de jaarrekening van de onderneming, alsook het MB van 29/10/2010 Bijlage 1 betreffende de nadere invulling van de
regels inzake de boekhoudkundige waarderings- en rubriceringsregels.
De waarderingsregels hebben als doel een boekhoudkundige reglement voor waardering op te stellen eigen aan de sociale huisvestingsmaatschappij
(waarbij de gebruikelijke criteria gerespecteerd blijven) en dit op een eenvormige wijze over de verschillende dienstjaren. De
waarderingsregels hebben in het bijzonder betrekking op de volgende aspecten: samenstelling en aanpassing van afschrijvingen,
waardeverminderingen alsook voorzieningen voor risico's en kosten.
De waarderingsregels toepasselijk bij het opstellen van de jaarrekening van de onderneming werden door "de Raad van Bestuur" in haar
vergadering van 14/03/2012. besproken om van toepassing te zijn met ingang vanaf boekjaar 2013, en aangepast op de vergadering van 14/05/2014.
Wijzigingen aan de bestaande waarderingsregels, zullen specifiek behandeld worden binnen de Raad van Bestuur.

Overzicht van de verschillende toe te passen waarderingsregels

1. Afschrijvingen
2. Activatie bij de aankoop komende kosten
3. Schulden op meer dan 1 jaar
4. Provisies
5. Vorderingen en schulden
6. Verdeling kostenplaatsen
7. Subsidies

1. Afschrijvingen

Voor de afschrijvingen passen we de volgende afschrijvingspercentages toe.

Gebouwen verhuring vanaf 2011 3,03 %
Administratieve en commerciële gebouwen 3 %
Installaties CV en liften 4 %
Kantooruitrusting (uitz. Boilers 10%) 20 %
Kantoorinrichting 10 %
Computermateriaal 33 %
Kantoormaterieel 20 %
Meubilair 10 %
Rollend materieel 20 %
Licenties 33 %

De afschrijving van de gebouwen voor verhuring is steeds lineair en vangt aan in het jaar van gebruiksklaarheid, zijnde het jaar van voorlopige
oplevering.. De afschrijvingen gebeuren pro-rata de datum van voorlopige oplevering. Indien bij voorlopige oplevering blijkt dat de
woningen/appartementen niet toegankelijk zijn (door bv. Vertraging in de infrastructuurwerken, …), gebeuren de afschrijvingen pro rata de datum
van eerste inhuurname. Indien er nog op de investeringsrekening wordt geboekt in de jaren na de voorlopige oplevering zullen die bedragen
lineair worden afgeschreven over de resterende looptijd van de oorspronkelijke investering.
De afschrijvingen van gebouwen voor verhuring die dateren van voor 2011 werden reeds lineair afgeschreven, maar hier wordt de duurtijd behouden
op resp. 66 jaar en 50 jaar.

Ingevolge het MB van 29/10/2010 zullen renovaties als volgt worden afgeschreven:
• Lineair over 15 jaar:
o Vernieuwen van keukenmeubilair en –toestellen
o Vernieuwen van badkamermeubilair en –toestellen
o Vernieuwen van binnenschrijnwerk
o Vernieuwen van vloerbekleding
o Vernieuwen van elektrische uitrusting van de woning
o Vernieuwen van sanitaire uitrusting
o Plaatsing van nieuwe cv-ketels met hoog rendement
• Lineair over 33 jaar:
o Vernieuwen van installaties voor cv
o Vernieuwen van buitenschrijnwerk
o Vernieuwen van dakbedekking
o Vernieuwen van het volledige parament van buitengevels
• Andere dan vermeld worden afgeschreven in overeenstemming met de reële economische levensduur, met een maximum van 33 jaar.
• Bij combinatie van verschillende elementen met verschillende levensduur, waarvan de opsplitsing niet mogelijk is, wordt afgeschreven aan het
ritme van het meest relevante deel ervan.

De afschrijving van de andere activa is steeds lineair en vangt aan vanaf het investeringsjaar. Ook kleinere uitgaven die op het einde van het
boekjaar één geheel vormen en waarvan de totale waarde groter is dan 250,00 € worden als een investering beschouwd en als dusdanig
afgeschreven.
Niet afgeschreven materiële vaste activa die wegens economische of technische redenen niet meer bruikbaar zijn, kunnen via uitzonderlijke
kosten van het lopende boekjaar worden geregulariseerd.

2. Activatie van de bij de aankoop komende kosten

De rente van het vreemde vermogen zal worden opgenomen in de aanschaffingswaarde/constructiewaarde van gebouwen voor zover deze betrekking
heeft op de periode die aan de gebruiksklaarheid voorafgaat.

De kosten van het toezicht dat de maatschappij als bouwheer uitoefent op de werven in uitvoering alsook de kosten van de administratieve
verwerking van de verrichtingen betreffende deze werken in uitvoering zullen NIET mee worden geactiveerd.

De beheersvergoeding die door de VMSW wordt aangerekend aan de maatschappij bij het aangaan van een gesubsidieerde lening bij de VMSW wordt mee
geactiveerd en gespreid via de afschrijvingen mee in de kosten opgenomen. Indien de beheersvergoeding wordt aangerekend op een moment dat de
SHM haar afschrijvingen reeds heeft gestart, zal dit gedeelte bij de eerstvolgende afschrijving worden meegeteld en over een dusdanige termijn
worden afgeschreven zodat deze waarde volledig afgeschreven is op hetzelfde moment als de oorspronkelijke aanschaffingswaarde waarvan de
afschrijving reeds gestart is.

3. Schulden op meer dan 1 jaar

De schulden op meer dan één jaar die vervallen binnen de 12 maanden, worden op het einde van het boekjaar overgeboekt naar "Schulden op meer
dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen".
De wederbeleggingsvergoeding die werd betaald ikv herfinanciering en verlenging van bestaande leningen wordt gespreid in de tijd in de kosten
opgenomen. De spreiding gebeurt ahv een door de VMSW bezorgd schema.

4. Provisies

Voorzieningen voor vakantiegeld

De provisie wordt ieder jaar geboekt op basis van de berekening die wordt bezorgd door het sociaal secretariaat.

Voorzieningen voor dubieuze debiteuren

Dit bedrag wordt op het einde van het jaar geraamd en bijgehouden in de boekhouding.

Voorzieningen voor groot onderhoud (Art25-27 MB van 29/10/2010 bijlage 1)

Grote onderhoud- en herstellingswerken die niet met regelmatige tussenpozen van
meer dan 1 jaar en maximum 10 jaar plaatsvinden, worden voor het volledige geraamde bedrag in de voorziening voor grote onderhouds- en
herstellingswerken op het passief van de balans opgenomen vanaf het boekjaar waarin de noodzaak tot uitvoering van de werken vastgesteld wordt
door de sociale huisvestingsmaatschappij.
Werken die met regelmatige tussenpozen van meer dan 1 jaar en maximum 10 jaar plaatsvinden, worden jaarlijks in de voorziening voor grote
onderhouds- en herstellingswerken op het passief van de balans opgenomen ten bedrage van het gedeelte van het geraamde bedrag dat overeenstemt
met het pro rata aandeel op balansdatum van de al verlopen jaren ten opzichte van het totaal aantal jaren van de periodieke cyclus volgens
dewelke deze werken plaatsvinden.

Er wordt jaarlijks, in samenspraak met de technische dienst, een bedrag voorzien voor groot onderhoud. Deze voorziening zal hoofdzakelijk
bestaan uit volgende punten:
o Hoofdzakelijk betreft dit kosten voor het in stand houden van het bestaande huurpatrimonium:
o Sanitair
o Elektriciteit
o Verwarmingsketels
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o Diverse
o Kosten voor nieuwere woongelegenheden
o Kosten onderhoudswerken burelen

5. Vorderingen en schulden

Schulden van huurders die niet langer huurder zijn worden dubieus geboekt op het einde van het jaar van de stopzetting.

Openstaande vorderingen op vertrokken huurders die op balansdatum minimum 6 maanden geen huurder meer zijn, zijn onderworpen aan een
waardevermindering van 100% op de nominale waarde, tenzij er redenen zijn om dit niet te doen.

Waardeverminderingen op andere dubieuze vorderingen moeten geboekt worden ten bedrage van het bedrag waarover onzekerheid bestaat inzake
betaling ervan.

Alle vertrokken huurders worden na 1 jaar effectief afgeboekt als oninvorderbaar wanneer in dat jaar geen afbetalingen meer gebeurden.
Hiervoor wordt een lijst opgemaakt en voorgelegd aan de Raad van Bestuur die de beslissing neemt. Een document van een extern persoon
(advocaat, deurwaarder, vonnis vrederechter, …) kan dienen als verantwoordingsstuk voor de definitieve afboeking van de achterstallen.
Alle huurders en vertrokken huurders waarvan met een document met zekerheid kan worden aangetoond dat deze achterstal niet te recupereren is,
worden onmiddellijk als oninvorderbaar geboekt.
6. Verdeling kostenplaatsen

De kosten worden bij inbreng in de boekhouding toegewezen aan een kostenplaats. De kosten/opbrengsten welke niet onmiddellijk kunnen verdeeld
worden, worden op het einde van het jaar toegewezen.

7. Subsidies

Subsidies voor verwerving, sloop en infrastructuur van activa die betrekking hebben op huurwoningen worden geboekt als kapitaalsubsidies en mee
in resultaat genomen aan hetzelfde tempo van het activa waarop ze betrekking hebben. (MB van 29/10/2010 Bijlage 1 Art.22 §1)

Subsidies die worden verkregen voor de verwerving en sloop van gronden/panden voor het oprichten van woningen die bestemd zijn voor de verkoop,
worden pas in resultaat genomen in het jaar dat de verkoop plaats heeft. (MB van 29/10/2010 Bijlage 1 Art.23 §1))

SBE-subsidies die aan de kopers worden toegekend als compensatie voor een lagere verkoopprijs, worden geboekt als zijnde te ontvangen op het
moment van verkoop van de betreffende woningen. (MB van 29/10/2010 Bijlage 1 Art.23 §3))

Subsidies die worden uitbetaald conform art.80 van de huisvestingscode, worden afgeboekt van de openstaande vordering die ontstond op het
moment dat de factuur van de werken werd ontvangen.

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 14/05/2014

Pat Vansevenant Ignace Dereeper
Directeur Voorzitter
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JAARVERSLAG VAN DE CVBA/SOC WOONWEL 

 

CVBA/Soc WoonWel 

Stuiverstraat 401 

8400 Oostende 

 

RPR Gent, afdeling Oostende 

B.T.W.-nummer: BE 0405.255.805 

JAARVERSLAG 

 

Geachte vennoten, 

 

Hierbij hebben wij het genoegen u verslag uit te brengen over de resultaten van de 

CVBA/Soc Woonwel tijdens het boekjaar 2014, overeenkomstig de wettelijke en statutaire 

bepalingen. 

1. Analyse van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de CVBA/Soc Woonwel 

1.1. Overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van de CVBA/Soc Woonwel 

1.1.1. Financiële prestatie-indicatoren 

A. Bespreking van de activa 

1. Oprichtingskosten 

Er zijn geen oprichtingskosten geboekt. 

2. Immateriële vaste activa 

Het voorbije boekjaar zijn de immateriële vaste activa met 1,00 EUR gedaald van  

3 493,00 EUR tot 3 492,00 EUR. Deze wijziging is te verklaren door de bijboeking en afschrijving 

van nieuwe en bestaande licentie. De immateriële vaste activa bedragen 0,005 % van het 

balanstotaal. 

3. Materiële vaste activa 

Het voorbije boekjaar zijn de materiële vaste activa met 1 744 506,00 EUR toegenomen van  

44 208 452,00 EUR tot 45 952 958,00 EUR. Deze wijziging is te verklaren door een in gebruik 

name van een werf. De materiële vaste activa bedragen 71,90 % van het balanstotaal. 

4. Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa bleven gelijk op 5,00 EUR. 

5. Vorderingen op meer dan één jaar 

Er zijn geen vorderingen op meer dan één jaar in de activa geboekt. 

6. Voorraden en bestellingen in uitvoering 

Het voorbije boekjaar zijn de voorraden en bestellingen in uitvoering met 2 369 587,00 EUR 

gedaald van 11 584 995,00 EUR tot 9 215 408,00 EUR. Deze wijziging is te verklaren door de 

verkoop van de woningen te Bredene. De voorraden en bestellingen in uitvoering bedragen 

14,42 % van het balanstotaal. 

7. De vorderingen op ten hoogste één jaar 

Het voorbije boekjaar zijn de vorderingen op ten hoogste één jaar met 26 993, 00 EUR 

gedaald van 357 176,00 EUR tot 330 183,00 EUR. Deze wijziging zijn te verklaren door dat er 

geen vooruitbetalingen van leveranciers zijn. De vorderingen op ten hoogste één jaar 

bedragen 0,52 % van het balanstotaal. 

8. Geldbeleggingen 

De geldbeleggingen bleven gelijk. De geldbeleggingen bedragen 0,00019 % van het 

balanstotaal. 
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9. Liquide middelen 

Het voorbije boekjaar zijn de liquide middelen met 3 722 245,00 EUR toegenomen van  

4 609 253,00  EUR tot 8 331 498,00 EUR. Deze wijziging is te verklaren door de verkoop van de 

woningen te Bredene. De liquide middelen bedragen 13,04 % van het balanstotaal. 

10. Overlopende rekeningen 

De in de overlopende rekeningen opgenomen bedragen hebben betrekking op diverse 

verzekeringskosten en wederbeleggingsvergoedingen. 

B. Bespreking passiva 

1. Kapitaal 

Het kapitaal is ongewijzigd gebleven. Het kapitaal bedraagt 0,04 % van het balanstotaal. 

2. Reserves 

Het voorbije boekjaar zijn de reserves met 1 781 438,00 EUR toegenomen11 103 931,00 EUR 

tot12 885 369.00 ) EUR. Deze wijziging is te verklaren door een de toevoeging van de 

resterende winst na winstverdeling. De reserves bedragen 20,16 % van het balanstotaal. 

3. Voorzieningen voor risico’s en kosten 

Het voorbije boekjaar zijn de voorzieningen voor risico’s en kosten met 41 654,00 EUR gedaald 

van646 656,00  EUR tot 605 002,00 EUR. Deze wijziging is te verklaren doordat er enkel afname 

is van de voorziening groot onderhoud. De voorzieningen voor risico’s en kosten bedragen  

0,95 % van het balanstotaal. 

4. Schulden op meer dan één jaar 

Het voorbije boekjaar zijn de schulden op meer dan één jaar met 4 377 957,00 EUR 

toegenomen van 37 510 751,00 EUR tot 41 888 708,00 EUR. Deze wijziging is te verklaren door 

bijkomende leningen van de VMSW met betrekking tot nieuwe projecten. De schulden op 

meer dan één jaar bedragen 65,55 % van het balanstotaal. 

5. Schulden op ten hoogste één jaar 

Het voorbije boekjaar zijn de schulden op ten hoogste één jaar met 3 275 358,00 EUR 

gedaald van 8 376 032,00 EUR tot 5 100 674,00 EUR. Deze wijziging is te verklaren door lagere 

annuïteiten van de leningen bij de VMSW. De schulden op ten hoogste één jaar bedragen 

7,98 % van het balanstotaal. 

6. Overlopende rekeningen 

De in de overlopende rekeningen opgenomen bedragen hebben betrekking op 

projectsubsidies en toe te rekenen intresten van leningen. 

C. Bespreking van de resultaten 

1. Bedrijfsresultaten 

Het voorbije boekjaar zijn de bedrijfsopbrengsten met 5 137 407,00 EUR toegenomen van  

8 586 534,00 EUR tot 13 723 941,00 EUR. 

a) bedrijfsopbrengsten 

Het omzetcijfer van de vennootschap is gestegen met 5 184 362,00 EUR van 8 078 485,00 EUR 

tot 13 262 847,00 EUR of met 64,17 %. Deze stijging is het gevolg van de verkoop van de 

woningen te Bredene. 

De rubriek «Andere bedrijfsopbrengsten» bedraagt 461 095,00 EUR en omvat onder meer 

subsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen. 

b) bedrijfskosten 

Het grootste aandeel in de bedrijfskosten zijn de aankopen van handelsgoederen. De 

aankopen van handelsgoederen zijn gedaald met 887 915,00 EUR van 5 672 917,00 EUR tot  

4 785 002,00 EUR of met 15,65 %. 
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De diensten en diverse goederen zijn gestegen met 51 003,00 EUR of 9,7 %. 

De bezoldigingen en andere sociale lasten kenden een stijging van 56 409,00 EUR of 10,6 %. 

De rubriek «Afschrijvingen» bevat de geboekte afschrijvingen op immateriële vaste activa en 

materiële vaste activa.  

Er werden geen waardeverminderingen geboekt. 

De rubriek «Andere bedrijfskosten» bedraagt168 634,00 EUR en omvat onder meer 

bedrijfsbelastingen- en taksen en andere. 

2. Financiële resultaten 

a) financiële opbrengsten 

De financiële opbrengsten vertonen een stijging van 108 118,00 EUR, als gevolg van het 

ontvangen van intrestsubsidies op VMSW-leningen. 

b) financiële kosten 

De financiële kosten omvatten voornamelijk: 

– bankkosten: 795,59 EUR; 

– interesten op leningen: 944 429,83 EUR. 

3. Uitzonderlijke resultaten 

a) uitzonderlijke opbrengsten 

Dit boekjaar werden geen uitzonderlijke opbrengsten geboekt. 

b) uitzonderlijke kosten 

Tijdens dit boekjaar werden kosten gerealiseerd die geen verband houden met de gewone 

bedrijfsuitoefening van de onderneming en dit voor een bedrag van 511,00 EUR. Dit bedrag 

betreft boetes. 

4. Belastingen op het resultaat 

De belastingen op het resultaat zijn met 23 611,00 EUR toegenomen van 18 653,00 EUR tot 

42 264,00 EUR.  

1.1.2. Niet-financiële prestatie-indicatoren 

A. Personeel 

Het personeelsbestand is het voorbije jaar niet toegenomen. Er is wel 1 uitzendkracht 

bijgekomen, dus een totaal van 9 werknemers. Deze stijging is het gevolg van indienstneming 

boekhouder. 

B. Milieu 

Het bedrijf heeft geen productieactiviteiten: de milieu-impact van het bedrijf is dan ook 

verwaarloosbaar. 

C. Andere 

 

Het aantal klantenklachten is het voorbije jaar gestegen van 3 naar 28. Deze stijging is het 

gevolg van de uitvoering van een aangepaste/klantvriendelijke registratieprocedure. 

1.2. Beschrijving voornaamste risico’s en onzekerheden 

De CVBA/Soc Woonwel wordt niet geconfronteerd met risico’s en onzekerheden. 

2. Gebeurtenissen na het einde van het boekjaar 

Er zijn geen gebeurtenissen na het einde van het boekjaar die de financiële toestand van de 

CVBA/Soc Woonwel kunnen beïnvloeden, te melden. 
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3. Vooruitzichten 

De vooruitzichten voor de CVBA/Soc Woonwel zijn de volgende: 

Dankzij onze vele projecten aan huurwoningen en koopwoningen versterken we onze positie 

in het woonlandschap, hoewel we steeds afhankelijk blijven van subsidiëren door de 

overheid. 

4. Onderzoek en ontwikkeling 

De CVBA/Soc Woonwel levert geen inspanning op het gebied van onderzoek en 

ontwikkeling. 

5. Bijkantoren 

De CVBA/Soc Woonwel heeft geen bijkantoren. 

6. Kapitaalverhoging of uitgifte van converteerbare obligaties of warrants 

A. Kapitaalverhoging 

Tijdens het boekjaar werd niet beslist tot een kapitaalverhoging. 

B. Uitgifte van converteerbare obligaties en warrants. 

Tijdens het boekjaar werd niet beslist tot uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met 

warrant of zuivere warrants. 

7. Verkrijging van eigen aandelen 

Tijdens het boekjaar verwierf of vervreemde onze CVBA/Soc Woonwel geen totaal volstortte 

eigen aandelen. 

8. Bijkomende werkzaamheden commissaris 

 

Tijdens het boekjaar werden door de commissaris geen uitzonderlijke werkzaamheden of 

bijzondere opdrachten vervuld. 

9. Verwerking van het resultaat 

De te bestemmen winst bedraagt: 

– bestemmen winst van het boekjaar: 1 782 468,00 EUR 

– overgedragen winst/verlies van het vorig boekjaar: 0,00 EUR 

– te bestemmen winst: 1 782 468,00 EUR 

Wij stellen de volgende resultaatverwerking voor: 

– toevoeging aan het kapitaal en de uitgiftepremies: 0,00 EUR 

– toevoeging aan de wettelijke reserves: 0,00 EUR 

– toevoeging aan de beschikbare reserves: 1 781 438,00EUR 

– overdracht naar het volgend boekjaar: 0,00 EUR 

– vergoeding van het kapitaal (dividend): 1030,00EUR (per aandeel: € 34,00) 

   Totaal: 1 782 468,00 EUR 
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10. Waarderingsregels 

De waarderingsregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening per 

31/12/2014 wijken niet af van de waarderingsregels die in het vorig boekjaar werden 

toegepast. 

De samenvatting van deze waarderingsregels zal aan de jaarrekening worden gehecht. 

11. Gebruik van financiële instrumenten 

De CVBA/Soc Woonwel maakt geen gebruik van financiële instrumenten. 

12. Belangenconflict 

 

In de loop van het vorig boekjaar hebben zich geen verrichtingen voorgedaan die 

aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict tussen de bestuurders en de  

CVBA/Soc Woonwel zoals beschreven in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen. 

13. Goedkeuring jaarrekening en kwijting aan de bestuurders en commissaris 

Wij vragen de algemene vergadering van vennoten de jaarrekening afgesloten op 

31/12/2014 goed te keuren. 

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoeken wij de algemene vergadering 

kwijting te willen verlenen aan de bestuurders en de commissaris van de CVBA/Soc Woonwel 

voor het uitoefenen van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar. 

14. Benoemingen 

 

Ter gelegenheid van de algemene vergadering vervallen geen mandaten. Er dienen dus 

geen herbenoemingen of benoemingen plaats te vinden. 

 

15. Bijzonder verslag omtrent het toezicht op het sociaal oogmerk van de vennootschap 

 

Overeenkomstig artikel 661, 6° van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van 

Vennootschappen zoals aangepast door de wet van 23 januari 2001 en gelet op artikel 30 

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 zich krachtens 

artikel 3 van de statuten heeft gesteld. 

Dit bijzonder verslag toont aan dat de uitgaven met betrekking tot investeringen, 

werkingskosten en vergoedingen derwijze 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. 
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Artikel 3 van de statuten bepaalt: 

De vennootschap heeft als doel: 

1° de woonvoorwaarden van de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden te 

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° bij te dragen tot de herwaardering van het woningbestand, door ongeschikte woningen 

of ongeschikte gebouwen te renoveren, te verbeteren en aan te passen of ze zo nodig te 

slopen en te vervangen; 

3° gronden en panden te 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° De vennootschap kan 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. 

 

De leden van de Raad van Bestuur en de commissarisrevisor bevestigen dat er regelmatig 

toezicht werd uitgeoefend tijdens het dienstjaar 2014 op het sociaal oogmerk dat de 

vennootschap in de statuten heeft bepaald en dat zij hierbij hebben vastgesteld dat de 

uitgaven inzake investeringen, werkingskosten en bezoldigingen er steeds op gericht waren 

om de verwezenlijking van het sociaal oogmerk te bevorderen. 

 

De belangrijkste investeringen in 2014 betreffen:  

 

 De verwerving van gronden en panden met het oog op de realisatie van 

toekomstige sociale woonprojecten en de opbouw van sociale koop- en 

huurwoningen in 2014 =  

8.902.937,51 € 

 

 Tijdens het dienstjaar 2014 werd een bedrag van 577.425,91 € besteed aan diensten 

en diverse goederen en de bezoldigingen bedroegen in totaal 588.199,57 € 

 

Opgesteld te Oostende op 15/05/2015. 

De directeur en voorzitter van de Raad Van Bestuur, 
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