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N" 0204923881 VOL-inb 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF

CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAI$/OERDERS EN COMMISSARISSEN

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

vennootschap

Gantman André
Van Havrelei 44

2100 Deuíne (Antt/veÍpen)

BELGIË

Begin van ho[ mandaat : Eindê van het mandaat: 2025-03-28 Voozitter van de Raad van BestuuÍ

Van Damme Ann
Kerkplein 25

2070 ZwijndÍecht

BELGIË

Begin van het mandaat

Dehaen Babette
Jan Van Riiswijcklaan 145

2018 AntweÍpen-201.8

BELGIË

Begin van het mandaat :

Meirsman Danielle
Kapelstraát 14

2040 Antwerpen-2040

BELGIÈ

Begin van het mandaat :

Galuwaerts Erica
Amerikalei 138

2018 Antweípen-2018

BELGIÊ

Begin van het mandaat :2022-01-31

Lambrecht Gerda
Boechoutselei 54

2540 Hove (AntweÍpen)

BELcIÊ

Begin van hel mandaat

Custers Goele
Amand SegeÍslei 35

2640 Mortsel

BELGIÉ

Begin van het mandaat

El Mzairh Hicham
oudestraat 103

2610 Wilíiik (Antwerpen)

BELGIÊ

Begin van het mandaat :

Van Der Vloet Jan
Lange Van Ruusbroecstraat 121

2018 AntweÍpen-2018

BELGrË

Begln van het mandaat :

Einde van het mandaal :2025-03-28

Einde van het mandaal :2025-O3-28

Einde van het mandaat :2025-03-28

Eind€ ven het mandaat :2025-03-28

Einde van het mendaat: 2025-03-28

Einde van het mandaat | 2Q25-03-28

Eindê van hêt mandaat :2025-03-28

Bestuurder

Bestuurder

Bêstuurder

Bêstuurder

Eestuurder

Bestuurder

Bsstuurder

Einde van hêt mandaat :2025-03-28 Bestuurder
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N' 0204923881 VOL-inb 2.1

Gorls Joost
LeeuweÍikenlel 30

2650 Edegem

BELGIË

Ëinde van het man daat : 2O25-03-28 Bestuuíder

Laenens Koen
August Van De wielelei 7

2100 DeuÍne (Antwerpen)

BELGIÈ

Begin van hat mandaal : Einde van het mandaat :202$03-28

Mahieu Monique
PastooÍ Bauwenslaan 49

2610 Wihlik (Antwerpen)

BELGIË

Begin van het mandaal: Einde van het mandaal :2A25-03-28

Paredaens Patrlck
Te BoelaeÍlei 160

2140 BoÍgerhout (Antwerpen)

BELGIË

Begin van hot mandaat: Einde van hêt mandaat i 2025-03-28

Voorhamme Robert
Rubenslei 2

2018 Antwerpen-2018

BELGIË

Begln van het mandaat Einde van hst mandaat: 2025-03.28

Sekoris Tjerk
TuÍnhoutsebaan 313

2100 Deurne (AntwEípen)

BELGIË

B€gln van het mandaal: Einde van h6t man daal : 2O25-03-28

Granl Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA lB,l Z7l
8E0439814826

Uitbrcidingstraat 72

2600 Berchem (AntlveÍpen)

BELGIË

B6gin van het mandaat: 2019-07-08 Eínde van het mandaat: 2022-06-09

Direct oí indirect vertegenwoordigd door

De Coninck Stefaan (A02461)

Uitbreídingslraat 72

2600 Berchem (Antwerpen)

BELGIË

B€stuurder

Bestuurder

Besiuurdér

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

Bastuurd6r

CommissaÍis
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N" 0204923881 VOL-inb 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuuÍsorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht oÍ correctie weÍd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtígd is met

toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreÍÍende de boekhoudkundige en Íiscale beroepen.

De jaanekening werd niet geverifieeÍd of gecorÍigeerd door een externe accountant oÍ door een bedrijfstevisor die niet de commissaris is,

ln bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, vooÍnamen, beroep en woonplaats van elke exlerne accountant oÍ bedtijfsrevisor en zijn

lidmaatschapsnummer bij ziin lnstituut, evenals de aard van zijn opdÍacht:

A, Het voeren van de boekhouding van de vennootschapt,

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het veriÍiëren van de jaarrekening en/of

D. Het coíÍigeren vah de jaaÍrekening.

lndien taken bedoeld onder A. oÍ onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhoudersÍiscalisten, kunnen hierna worden

vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder oÍ erkende boekhouder-Íiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het

Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdÍacht.

(* Facultatieve vermelding.)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats Lidmaatschapsnummer Aard van de opdracht (A, B,
C en/of D)
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N 0204923881 VOL-inb 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WNSTVERDELING

Toel,

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN

VASTE ACTIVA

lmmateÍiële Yasle activa

Materlële vsste activa

Terreinen en gebouwen

lnstallaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend mateÍiêel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiéle vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Flnanciële vasle activa

Verbonden ondernemingen

Doelnemingen

Vorderingen

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat

Deelnemingen

Vorderingen

Andere Íinanciêle vast€ activa

Aandelen

Vorderingen en borglochten in contanten

8.1

4.2

6.3

6.4/6.5.1

6.15

6.15

Codss Bmkias. Vorio boêklaaÍ

20

21t28

21

22t27

22

23

24

25

2A

27

2A

260t1

280

281

282t3

282

283

2Ut8

2U

26518

398.625.536.23

4.487.201,95

392.751.571,41

266.767.003,22

4S.867.708,95

4.657.99A,27

65.349,05

71 .393.51 1,92

,t.386.762,87

1.024.774,78

1.O24.774,78

361.988,09

320.000

41.S88.09

968.891.S17,84

?.365.229,74

360.155.843,23

245.321.626,69

44.532.281,74

4.179.945,86

71.883,95

66.050.104,99

1.370.84{,,87

1.024.774,78

1.O24.774,78

346.070,09

320.000

26.070,09

Dá^^ Ê ^f /o



N o204923881 VOL-inb 3.'t

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderlngen op meer dan één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingên

Voorraden en bestellingen ln ultvoering

Voorraden

Grond- en hulpstoffen

Goederen in bewerking

Gereed product

Handelsgoederen

Onroerende gosdersn bestemd voor verkoop

Vooruitbetalingen

Bestellingen in uitvoering

Vordêringên op ten hoogste één jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Gêldbelegglngen

Eigen aandelen

Overige beleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACÏIVA

Toel.

6.5.1i6.6

6.6

Codee Boeklaar Vorir bo€kiesr

25t58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40141

40

41

50/53

50

5't/53

54/58

49011

94.024.837.29

í í 4.983,28

114.983,28

7.115.15í,69

6.307.958,93

6.307.958,93

807.192,76

40.17r.303,2,1

34.512.034,51

5.659.268.7

37.380,49S,25

9.242.899,86

91.508.700.77

{ 15.9?/t,79

115.974,79

5.712.269,63

4.921.275,1

4.921.275,1

790.994,53

39.t84.678,52

33.190.247,95

5.994.430,57

36.631.061,3.0

9.864.7í6,49

20/58 492.850,373,52 400.400.6í 8,6í
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NO 0204923881 VOL-inb 3.2

6.7.1

Codes Bo6kiedr Vodo bosklaar

10/1 5

10t11

110

1í1

l2

'13

í30/1

131 1

t31 2

t31 3

'Í3í9

132

133

'14

Í5

't9

í6

í60/5

í60

l6í

162

'183

1Ul5

168

283.542.í37.83

189.275.046,25

3.8s6,25

189.27't.190

3.Í62.259,9

88.208.175,49

20.361.494,38

7.645.669,06

12,715.825,32

6.214.83s,15

61.69í.845,96

2.836.656,í9

3.320.633.42

303.4?1,32

n.471,32

270.000

3.017.162,1

276.147.924.82

í89.275.046,25

3.856,25

189.27í.190

3.497.699,09

80.339.663,95

20.026.055,19

7.645.669,06

12.380,386,13

6.347.010

53.966.598,76

3.035.515,53

3.573.t88.54

'{45.87í,3
27.871,3

418.000

3.127.515,24

To€1.

PASSIVA

EIGEN VERIIIOGEN

lnbreng

Beschikbaar

Onbeschikbaar

Herraa rderi ngsmeerwaarden

Resêtves

Onbeschikbare reserves

Statutair onbeschikbare reserves

lnkoop eigen aandelen

Financiële steunverlening

Overige

Belastingvrije reserves

Baschikbare rsserves

Overgedragen wlnst (verlies)

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de v€nnoten op de verdeling van het netto-
actioÍ

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Voorzieningan voor rlslco's en kosten

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Belastingen

Grote heÍstellings- en onderhoudswerken

Milieuverplichtingen

Overige risico's en kosten

Uitgestelde belastingen

(+)/G)

6,8
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SCHULOEN

Schulden op meer dan één Jaar

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Ni€t-achtergestêlde obligatielenÍngen

Leasingschulden en sooÍtgeliike schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar

Schulden op meer dan één iaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betialen wissels

Vooruitbstalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belaslingen

Bezoldigingen en social€ lasten

Overige schulden

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE PASSIVA

N" 0204923881 VOL-inb 3.2

6.9

BdEkirár Vorio bmkláár

17145

17

17014

170

17'l

172

173

114

175

1750

1751

176

176/9

42148

42

43

430i8

439

44

440t4

441

46

45

45013

45419

47t48

492t3

203.78?.802.21

38.684.5.Í0,{6

38.684.540,16

38.684.540,16

140.698.423,62

4.S89.0S0,03

28.458.421,67

28.458.421,67

't.910.164,5

6.503.933,S1

6.503.S33,91

98.836.813,51

26.404.63E,49

t80.6?9.50?.25

35"773.030,10

35.773.630,19

35.773.630,19

124.s20.294,43

3.139.090,03

30.114.522,01

30.114.522,01

1.997.781,71

5.541.602,29

5.541.602,29

83.727.298,39

20.385.582,63

10/49 492.650.373,52 460.400.618,61

Tel.

6,9

6.9

6.9
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N' 0204923881 VOLjnb 4

RESULTATENREKENING

Toel.

Bedr{fsopbrengsten

Omzet

Voorraad goederen in bewerking en gêreed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname)

Geproduceerde vaste activa

Andere bed ríjfsopbrengsten

N iet-recurrenle bedrijfsopbren gsten

Bedrljfskosten

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

Aankopen

Voorraad: aÍname (toename)

Diensten en díverse goederen

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriêle en materiële vaste activa

Waardeverminderingen op voonaden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)

Voozieningen voor risico's en kosten: toevoeglngen
(bestedingen en terugnemingen)

Andere bedrijfskosten

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

Niet-recurÍente bed rijfskosten

Badrljfswinst (BedriiÍsverlies!

6.10

(+y(-)

6.10

8.12

(+y(-)

(+!(-) 6.10

6.10

(+y(-)

(+y(-) 6.10

(+y(-) 6.10

Codêi BoskiEB. VoÍio b@klsEr

70nÊA

70

7'l

72

74

764

60/66A

60

500/8

609

6í

62

630

631/4

635/8

640/8

649

664

990'l

326.940.527,04

207.977.529,5

16.198,2s

73.478.219,88

44.793.185,24

675.394, t9

316.3{7.375,94

142,066.480,88

143.558.260

-1.491 .779,'12-

5'1.216.45't,í 6

67.466.957,02

43.403.520,51

1.075.134,7

-í42.199,98

10.990.861,96

236.16S,69

í0.623.í5í,Í

354.657.3í1,86

196.845.678,23

609.208,5

93.326.357,93

63.460.762,98

415.304,22

345.883.s57,13

1 58.256.390,1 2

158.265.028,66

-8.638,54

52,195.744,24

66.445.242,01

56.977.818,19

1.343.633,88

248.591,6

10.125.274,14

290.862,95

8.773.75/.,73
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N o204923881 VOL-|nb 4

Financiéle opbrengslan

Recunente Íinanciële opbrengsten

Opbrengsten uit financiële vaste activa

Opbrengsten uit vlottende activa

Andere fi nanciëlê opbrêngstên

Nietrecurrente Íinanciële opbrengsten

Financiélc kosten

Recurrente financièle kosten

Kosten van schulden

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen
toevoegingen (terugnemingen)

Andere fi nanciêle kosten

Niet-ÍecurÍente Íinanciële kosten

Winst (Verlles) van het boekJaar vóór belasting

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

Overboeklng naaÍ do uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat

Belastingen

Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen

Winst (Verlies) van het boekjaar

Onttrekking aan de belastingvÍiie reserves

Overboeking naar de belastingvrije reserves

Te bestemmen winst (verlies) van hei boekjaar

CodEg Boekisar Vorio boekiaer

7Sn6S

75

750

751

75219

768

65/668

65

650

651

652t9

668

9903

780

680

67n7

670t3

T7

9904

769

689

9905

2,649.901,78

2.649.0't7,78

1 20.586,1 2

2.528.431,66

884

544.700,Í9

544.023,68

439.656,02

1fi.367,66

676,51

12.728.352,69

669.78í,69

3.709.152,34

3.769.152,34

9.628.982,04

í32.í81,15

9.961.163,19

í.300.980,13

1.300.980,13

19.949,35

1.281.030,78

489.353,1 3

488.823,04

420.039,24

68.783,8

530,09

9.585.381,73

462.871,17

2.959.218,05

2.963.910,8'l

4.692,76

7.089.034,85

132-181,11

7.221.215,96

Toel.

6.11

6.12

6.í I

6.12

(*)/G)

(+y(-)

(*)/C)

(n)/(.)

(+)/(-) 6.13
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N" 0204923881 VOL-inb 5

RESULTAAWERWERKING

Te bestemmen winst (verlies)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

Onttrekking aan het eÍgen vermogen

aan de inbreng

aan de reserves

Toevoeging aan het eigen vermogen

aan de inbreng

aan de wettelijke reserv€

aan de overÍge reserves

Over te dragen winst (verlles|

Tussenkomst van de vonnoten in h€t verliês

Ult t€ keron winst

Vergoeding van de inbreng

Bestuurders oÍ zaakvoerders

Werknemers

Andere rechthebbenden

(+YG)

(+yÊ)

(+y(-)

(+yc)

rfoccsl*kr-
q.À3..á-N

(:níhf, Bookleer Vorio boaklaar

9908

(990s)

14P

791t2

79.t

792

69'lt2

691

6920

6921

(í1)

7A

694n

694

695

696

697

9.96r.163,19

9.96't ,163,19

7.725.247,2

7.725.247,2

2.235.9í 5,99

2.1 15.290,8

120.625,19

7.221.215,96

7 .221.215,96

5.670.í43

5.670.143

í.55í.072,96

1.430.303,99

120.768,97
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N 0204923881 VOL-inb 6.2.3

TOELICHTING

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

coNcEsstEs, ocTRootEN, LIGENTIES, KNOWHOW MERKEN EN

SOORTGELUKE RECHTEN

AanschafÍingswaarde per einde van het boekjaar

llutaties tijdens het boekjaar

AanschafÍingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellin gen

Overboekingen van €en post naar een andere

AanschafÍingswaarde p€r einde van het boekiaar

Afschrlivlngen en uraardevermlnderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Vetworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van e6n post naar een andere

Afschr[vlngen en waardevermlnderlngen per einde van het boekJaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(+yG)

{+yc)

Cod6s BoekiBar Vorlc bosklaàí

8052P

8022

8032

8042

6052

4122P

s072

8082

8092

a'l02

8112

s122

211

xxxxxxxxlxx

960.53í,56

19.7í3.157,25

xxxxxxxxxx

3.838.559,35

15.225.955,3

4.if87.201.95

18.752.625,69

í 1.387.395,95

O^^a 11 af Áó



N 0204923881 VOL-inb 6.3,1

STAAT VAN DE MATEruËLE VASTE ACTIVA

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaardo par elnde van het boekjaar

Mutalies tijdens hat boekJaar

AanschaÍíïngen, met inbegrip van de geproduceerde vaste acliva

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van eon post naar een andere

Aanschaffingswaarde per einde van het boekJaar

Meeruaarden per elnde van het boekjaar

Mutaties tijdens h€t boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

AÍgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per elnde van het boekJaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mulatles tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verurorven van derden

Afgeboekt na overdÍachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van e€n post naar een andere

Aíschrijvingen en waardeyermindaringon per elnde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(*)/C)

(+)/(-)

(+yG)

788.555.892,79

57.?06.800,93

600.941.067,03

8t91 P

6161

a171

8181

81S1

bzsrp

4211

8221

823í

8241

8251

8321P

8271

8281

8291

8301

831'l

8321

(22'l

xxxxxxxxxx

216.577,66

1.346.279,36

54.214.750,14

8iÍ1.6i10.S4í,23

xxxxxxxxxtx

57.551.522,88

xxxxxxx$o(

32.749.926,57

632.425.460,89

155.278,05

1.265.532,71

Daaa i2 
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N 0204923881 VOL-inb 6.3.2

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

AanschafÍingswaarde per einde van hei boekjaar

Mutatles tildens het boekjaar

AanschafÍingen, met inbagrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachtan en buitengebruikstellingen

Overboekingen van €en post naar een andere

Aanschaffingswaarde pcr einde van het boekjaar

Meenraarden per einde van het boekjaar

Mutaties tiidens het boekJaaÍ

Geboekt

Verworven van derden

Afg6boekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

AfschriJvingen ên waardêverminderingan per einde van het boeklaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Venarorven van dêrd€n

Afgeboekt na overdÍachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

Afschrijvingen en waardeverminderingen pereinde van het boeklaar

NEfiOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes 8o!klsr Vdi! b*kis.,

8192P

8162

81f2

8182

a192

8252P

8212

8222

4232

8242

8252

4322P

4272

8282

8292

8302

8312

4322

{23)

xxxxxxxxxx

7.883.641,75

í.365

2.429.779,91

8/t.00í.290,6'l

xxxxxxxxxx

1 í6.226,06

xxxxxxxxxx

4.977.994,45

1.365

31.249.807,72

49.86?.70E.95

73.689.233,95

't í6.226,06

29.273.178,27

(rYC)

(+yG)

(+yG)

l)aaa 4À a( t6



NO 0204923881 VOL-|nb 6.3.3

MEUBILAIR EN ROLLENO MATERIEEL

AanschafÍingswaarde per einde van het boekjaar

Mutatles tijdens het boekjaar

AanschaÍÍingen, mel inbêgrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebru ikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

AanschafÍingswaarde per einde van het boekjaar

Meenraarden pêr €indÉ van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Venrvorven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per eínde van heÍ boekjaar

Afschrilvingen cn waardeverminderingen per einde van het boekjaaÍ

Mutaties tijdens hot boeklaar

Geboekt

Teruggenomen

Venarorven van derden

Aígeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

Afschrfvlngen en waardeverminderingen per einde van het bookjasr

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes B@klsa Vodo hookiast

6193P

8163

81 73

8 183

8193

8253P

8213

8223

8233

8243

8253

8323P

8273

8263

8293

8303

8313

8323

{24)

xxxxxxxxxx

1.513.862,57

1.045.41s,12

794.840,07

20-722-172,96

xxxxxxxxxx

9.691,81

xxxxxxxxxx

í.830.505,24

í.045.270,13

í6.073.866,5

4.657.998.2?

't9.458.885,44

9,691,81

15.288.631,39

(*YG)

(+y(-)

(+yG)

oa^^ tr Àf ,o



N 0204923881 VOL-inb 6.3.5

OVERIGE MAÏERIËLE VASTE ACTIVA

AanschafÍingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaiies tijdens het boekJaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

AanschaÍÍingswaarde per elnde van het boekjaar

Meerwaarden pêÍ elndê van het boekJaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

VeÍworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere

Meerwaarden per einde van het boekjaar

AÍschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het bo6kjaaÍ

Mutaties tiidens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomên

VeÍworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

Afschrijvingen en waardcvêrminderingen per elnde van het boêkjaar

NETTOBOEKYIIAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

cod€Ê B&kls. Vodo bàÊkiár.

8t95P

8165

8175

8185

8195

8255P

8215

8225

8235

a245

8255

8325P

a275

8285

8295

8305

8315

8325

(28)

xxxxxxxxxx

29o.723,45

xxxxxxxx)fi

8Í.019,49

xxxxxxxx)u

6.534,9

306.393,89

65.349,05

290.723,45

81.01S,,19

299.858,99

(*Y(-)

(+y(-)

(+)/c)

Daaa 4A 
^Í 

/ó



ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschafflngstflaarde peÍ elndê van het boekjaat

Mutatles tijdens het boekjaar

AanschafÍlngen, met inbegrip van de g€produceêrde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Oveóoekingen van €en post naar een andere

Aanschafíingswaarde per einde van hel boakjaar

Meerwaarden per einde van hat boakjaar

Mutaties tijdons het boeklaar

Geboekt

Venivorven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andare

Meerwaarden per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutalies tlldene het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellÍngen

Overgeboekt van een post naar een andere

Afschrijvingen en waardevermind6ringên per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PÊR EINDE VAN HET BOEKJAAR

NO 0204s23881 VOL-inb 6.3.6

(+)/G)

Codes Bsklasr Vo.io boollEsÍ

E196P

8166

8176

81 86

8196

8256P

8216

8226

8236

8246

8256

8326P

8276

8288

8296

8306

83í8

6326

i.27\

xxxxxxxxxx

63.743.308,61

-58.399.901,68

71.393.5í1,92

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

71.393.511.92

66.050.í04,99

(+)/c)

(+yG)

Daaa 11 a4 Áo



N' 0204923881 VOL-inb 6.4.2

STAATVAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING .

DEELNEMINGEN EN AANDELEN

AanschaÍlingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

AanschafÍingen

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

AanschafÍingswaarde per elnde van het boekjaar

Meerwaarden per elnde van het boekjaar

Mutátios tijdens het boakjaar

Geboekt

Verworven van derden

AÍgeboekt

Overgeboekt van een post náar eên anderê

Meerwaarden per einde van het boekiaar

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijd€ns het boeklaar

Geboekt

Teruggenomen

Verurorven van derd€n

Afgêboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

Waardeverminderingen per einde yan het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

Mutaties tljdens het boeklaar

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - VORDERINGEN

NEÏTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Mutaties tijdens het boekjaar

Toevoegingen

Terugbetalingen

Geboekte waardeverminderingen

Teruggenomen waardeverminderingen

Wisselkoersverschillen

Overige mutaties

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER

EINDE BOEKJAAR

(+y(-)

(+yc)

(+YC)

(+yG)

(*)/C)

(+)/(-)

Codes BóÊkiáár Vorio bookieer

8392P

8362

8372

8382

8392

8452P

u12

8422

8432

8442

8452

8522P

u72

a4E2

8492

8502

s512

8522

8552P

a542

E552

(2821

283P

8542

85S2

8602

8612

8622

4632

(283)

8652

xxxxxxxxxx

'1.024.774,78

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

1.024.t74,7E

xxxxxxxxxx

't.o24.774,78

oÀÀ^ 40 ^f ro



N' 0204923881 VOL-inb 6.4.3

ANDERE ONDERNEMINGEN . OEELNEÍ''INGEN EN AANDELEN

AanschaÍflngswaarde per einde van het bookjaar

Mutatles t[dens het boekjaar

AanschaÍÍingen

Ovêrdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

AanschaÍÍingswaarde per êindê van het boekjaar

Mearwaarden p€r einde van het boekjaar

Mulaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van €€n post naar een andere

Meenvaarden peÍ einde van het boekjaar

Waardeverminderlngen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdons hot boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van dêrd€n

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

Waardeverminderingen par einde van het boekjaar

Niet.opgevraagde bodragen per einde van hêt boekjaar

Mutatles tlldens het boekjaar

Ni€t.opg€vÍaagde bedragen per einde van het boakjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

ANDÊRE ONDERNEMINGEN . VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN I{ET BOEKJAAR

Mutaties tijdens het boekjaat

Toevoegingen

Terugbetalingen

Geboekte waardeverminderingen

Teru ggenomen waardeverminderingen

Wisselkoersverschil len

Overige mutaties

NETTOBOËKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER

EINDE BOEKJAAR

Cn.iás Boeklaar Vorio boekiaar

83S3P

8363

8373

8383

8393

8453P

84í3

8423

8433

8443

8,153

8523P

8473

8483

8493

8503

8513

E523

8553P

8543

8553

l2u)

28518P

8583

8593

8603

8613

8623

8633

(285/8)

6653

xxxxxxxxxx

320.000

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

320.000

xxxxxxxxxx

15.918

41.988.09

320.000

26.070.09

(+y(-)

(+y(-)

(")/C)

(+y(-)

(fy(-)

(+yc)

O^-^ aó ^! ,O



N" 0204923881 VOLjnb 6.5.'1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa),

alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51153 van de activa) ten

belope van ten minste lOYovan het kapitaal, van hel eigen vêrmogen ofvan een soort aandelen van die vennootschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL sn,

zo hêt een ondeÍneming naar Bslgisch

recht betreÍt, het

ONDERNEMÍNGSNUMMER

Aangehoudon maalschappelijke Íechten Gegevens geput uit de laatsl bsschikbare jaanekoning

Aard
r€chtstrgoks

dochtêr
Jaarrekening

per

Muntco
dê

Eigsn veÍmogen Nottorêsultaat

Aantal % Yo (+) of (-) (in eenhêden)

PIDPA
8E0204908936

Vierselebaan 5

2280 GÍobbendonk

BELGIÉ

Categorie A 4.550 í 1,38 2020-12-31 EUR 760.207.5'11 22.476.459

D^^^ rn ^í /o



N" 0204923881 VOL-inb 6.5.2

LIJSTVAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP ONBEPERKTAANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID
VAN ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID

De iaarÍekening van elk van de ondernemingen waaÍvooÍ de vennootschap onbeperkt aansprakelijk is, woÍdt bij de voorliggende iaarÍekening gevoegd en
samen hiermee openbaar gemaakt, tenzii in de tweede kolom de Íeden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze vermelding gebeurt door te
verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B, c oÍ D) die hieÍonder wordt gedeÍinieerd.

De jaarrekening van de vermelde onderneming:

A. woÍdt dooÍ deze onderneming openbaar 0emaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;
B' wordt doot deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 16 van de Íichtliin
(EU) 2!77tt732;
C. wordt door integrale of evenredige consolidatiê opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap die is opgesteld, gecontroleerd en
openbaar gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de geconsolideerde jaarrekening;

D. betreft een maatschap.

NMM, voÍledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een onderneming naar Belgisch recht
betrefi, het ONDERNEMINcSNUMMER

Eventuele code

lnstelling voor bedrijfspensioenvoorziening water-link
8E0476567235

Organisme vooÍ de financiering van pensioenen

Mechelsesteenweg 66

2018 Antwérpen-2018

BELGIË

A

ó^^^ a1 ^t Aó



N" 0204923881 VOL-inb 6.7.1

STAAT VAN DE INBRENG EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN DE IÍIIBRENG

lnbreng

Beschikbaar per eindê van het boekjaar

Beschikbaar per einde van het boekjaar

Onbeschikbaar per einde van het boekjaar

Onbeschikbaar per einde van het boekjaar

Elgan vermogen ingebracht door de aandeelhouders

ln geld

waaÍvan niet volgestort

ln natura

waaruan niet volgestort

Wijzigingen tijdens het boekjaar

AandeÍen op naam

Gedematerialiseerde aandelen

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgiÍie van aandelen

Als gevoÍg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van de inbreng

Maximum aantal uit te geven aandelen

Als gevolg van de uitoefening van inschr{vingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van de inbreng

Maximum aantal uit te geven aandelen

Codes Boeki6ar Voiiq b$kiaar

1 10P

(1 í0)

111P

í11)

8790

87301

8791

8791 1

XXXXXXXXXX

3.856,25

XXXXXXXXXX

189,271.190

189.286.6í5

1 1.568,75

189.271. í 90

Codee Bêdaádên

8702

8703

120.03 í

Codes Èoclieet

8722

8732

8740

8741

9742

8745

8746

9747

d^^^ aa ^I ^o



N" 0204923881 VOL-inb 6.7.1

Aandelen

Críes Bó6kidár

8761

8762

s771

e781

120.031

120.031

BIJKOMENDE TOELICHTING MET BETREKKING TOT DE INBRENG WAARONDER DE INBRENG IN

NIJVERHEID)

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing volgsns de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschàp zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

É^^^ ni ^t Ao



No 0204923881 VOL-inb 6.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

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

Vooziening hangende geschillen

BffkiaaÍ

270.000

D-^^ tÊ ^t ,o



N' 0204923881 VOL-inb 6.9

srAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASS|VA)

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

JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan óón jaar die blnnên hetjaar vervallen

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtêrgêstelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijk€ schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Overig6 schulden

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

Schulden mêt 6on resterende looptijd van me€r dan één jaar doch hoogstons 5 jaaÍ

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgeliike schulden

Kredietlnstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wlssels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Tolaal der schulden met een resterende looptijd van meeÍ dan éón jaar doch hoogstens 5 jaar

Schulden met een resterende loopt[d van meer dan 5 jaar

Financiële schulden

Achtergestelde loningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Overige schulden

Totaal der schulden met een reslerende loopiijd van meer dan 5 jaar

Cod6s Bodkisrr

8801

8811

8821

883.1

8841

8851

8861

8871

888í

8691

8901

(42)

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

89,l2

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8693

8903

4.989.090,03

4.989.090,03

4.98S.090,03

19.437.573,36

'19.437.573,36

í9.437.573,36

í9.246.966,8

19.246.966,8

8913 r9.246.966,8

ó^^^ tÁ ^f /O



N" 0204923881 VOL-inb 6.9

GEWAARBORGDE SCHULOEN (BEGREPEN lN DE POSTEN 't7 EN 12[18VAN OE PASS|VA)

Door Belgische overheidslnstellingen gewaarborgde schulden

Finanoièle schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredi€linst€llingen

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciêrs

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Tolaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakeliJke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de
vennootschap

Financiêle schulden

Achtêrgestelde lêningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen

Overige leningen

Handelsschulden

LeveÍanciers

ïe betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belaslingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belaslingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakeliJke zekerheden gesteld of onherroepêl[k beloofd op activa
van d€ v€nnootschap

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belaslingen {poeten 450/3 en Í79 van de passíva)

VeÍvallen belastingschulden

Niet-vervallen belastingschulden

Geraamde belastingschulden

Bezoldigingen en social€ laston (posten 454/9 en í79 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerhêid

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplltsing van de post 49213 van de passlva indien daaronder €en belangÍljk bedrag voorkomt

Over te dragsn opbrengsten : flnanciële tussenkomsten

Te betalen lnteresten

AÍrekening werkingstoelage MINA Íonds

Over te dregen opbr€ngst€n

Cod€s Bo€kiaar

8921

8S3't

894í

8951

896'r

8971

8981

8091

900í

9{11 1

9021

9051

906 1

8922

8932

8942

8952

8962

BS72

8982

8992

9002

9012

so22

9032

9042

9052

m62

Codes Bo€klaaí

go72

9073

450

9076

9077 6.503.933.9't

23.040.409

52.í96
3.147.845

72.O50

ó^^^na ^e Áa
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BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

NETTO.OMZET

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geograÍische markt

Andere bedriJfsopbren gsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor dê vennootschap €en DIMONA-verklaring heeft ingediend of
diê ziln ingeschreven in het algemeen personêêlsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse oquivalenten

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

Werkgeversbijdragen voor sociale vezekeringen

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

Andere personeelskosten

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

cod6B Boekleer VoÍio boskiÉar

740

9086

9087

9088

620

621

622

625

624

16.327.287,7

518

509

702.270

35.849.420,37

6.287.221,99

22.969.608.94

2.360.705,72

19.738.378,87

522

507

70s.628

35.359.040,79

6.262.680,13

22.331 .319,66

2.492.201,43

Daaa 2a ^f /O
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Voorzleningen voor pêniioonen cn soortg€liikc verplichtingen

Toevoegingen (bestedingen en terugnemlngen)

Waardevermlnderlngen

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt

Terugg€nomen

Op handelsvorderingen

Geboekt

Teruggenomen

Voorzleningen voor rlsico's en kosten

Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen

Andere bedrfifskoston

Bedrijfsbelastingen en -taksen

Andere

Ultzendkrachten en ter beschlkklng van ds vennoolschap gêstelde
pêrbonen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld aantal ber€kend in voltijdse equivalenten

Aantal daadwerkelijk geprestaerde uren

Koslon voor de vennootschap

codss Bóêkidár Vorld hóekiaár

635

91 10

911í

9't 12

9t l3

91't5

9í 16

640

641/8

9096

e097

90s8

617

5.800,02

105.095,2S

974.039,4'1

38. 136,6

180.336,58

4.938.686,74

6.052.175,22

5

5

10.032

274.691.37

5.59í,6

176.306,07

1.519.939,95

263.591,6

15.000

4.491.761,5

5.633.512,M

18

I
17.337

591.284,58

(+yc)
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FINANCIËLE RESULTATEN

RECURREI.ITE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Andere fi nanciële opbrengslen

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening

Kapitaalsubsidies

lntorestsubsidies

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen

Andere

Recuperatie interesten v6n klanien

Positieve velutaverschillEn

Betalingskortingen

Andore

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

AíschriJving van kosten bij uitgifte van loningen

Geactiveerde interesten

Waardeverminderingen op vlottende activa

Geboekt

Teruggenomen

Andere flnanciële kosten

Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de verhandeling van
vorderingen

Voozieningen m€t ílnanciêal karakler

Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen

Uitsplitsing van de overige íinanciële kosten

Gerealiseerde wisselkoersverschillen

Resultaten uit de omrekening van vÍeemde valuta

Andere
Betalingskortingen aan klanten

Overige Íinancièle kosten

Codes goskiaar Voíla boekiaar

s125

9126

754

6501

6502

6510

65t1

653

6560

6561

654

655

2.477.163,93

31.440

0

18.922

904

2.665,55

17.996

83.706

1.256.432,39

22.507

344,63

355,76

1.390,26

17.648

50.336

o^^^ 2n ^a /o
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OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN

NIET.RECU RRENTE OPERENGSTEN

Nlet.recurrente bedrijfsopbren gsten

Terugneming van aÍschrijvingen en van waardeverminderingen op
immaterióle en materiële vasie activa

Terugneming van voozieningen voor niet-recurrente bedrijfsrisico's en -
kosten

Meerwaarden bij de realisatie van immateriéle en materiéle vaste activa

Andere niet-recunente bedrijfsopbrengsten

Nlot-Íecurronte Íinanciële opbreng6ten

Terugneming van waardeverminderingen op I'inanciële vaste activa

Terugneming van voozieningen voor niet-recurrente financiële risico's en
kosten

Meeruvaarden bij de realisatie van Íinanciële vaste activa

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten

NIET-RECURRENTE KOSTEN

Niet.recurrente bedrilfskosten

Niet-recunente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

Voorzieningen voor niet-recurente bedriiÍsrisico's en -koslen:
toevoegin gen (bestedingen)

Minderwaarden bij de reálisatis van immateriële en materiêle vaste activa

Andere nielrecunonte bedrijfskosten

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten

N iet-Íecurrênte linanciële kosten

Waardevermindering6n op Íinanciêle vasle activa

Voozieningen voor niel-recunente Íinanciële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen)

Mindenaraarden bij de realisatie van Íinanciéle vaste activa

Andere niet-recurrente fi nanciële kosten

Als herstructureringskosten geactiveerdo niot-recurr€nte financiële kosten

Cdac Bo6kiaEr Vorlo booklatr

76

(764)

760

7620

7630

764/8

(75B)

161

7e21

7631

769

65

(66A)

660

6620

9630

664n

6690

(668)

661

6621

6631

€66

669í

676.278.19

675.394,19

675.394,19

884

884

236.846.2

236.169,69

236.169,69

676,5r

676,51

415.304.22

415.304,22

415.304,22

20't.393.04

290.862,95

290.862,95

530,09

530,09

(-)

(+y(-)

(+yG)

(-,
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BELASTINGEN EN TAKSEN

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boeklaar

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

Geaciiveerde overschotten van bstaalde belastingen en voorhefÍingen

Geraamde belastingsupplemonten

Belastíngen op het resultaat van vorige boekJaren

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

Geraamdo belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastlngen, zoals die blfikt ult de
jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

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

Bronnsn van belastinglatenties

Actieve latenlies

Gecumuleerde fiscale vsrliezen die aftrekbaar zijn van lat€rê belastbare wlnslen

Andere actieve latenties

Passieve latenties

Uitsplitsing van de passieve latenties

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

ln rekening gebrachto belasting op de toegevoegde waarde

Aan de vennootschap (aftrekbaar)

Door de vennootschap

lngehouden bedragan tan laste van deÍden bij wijze van

BedrijÍsvoorheÍfing

Roerende vootheÍfing

Codes BoÈkitÁr

9134

s135

s196

9137

9138

9139

9'140

3.769.í52,34

5.400.074,85

1.630.922,5í

BoEkiaar

Codes Boekiear

91 41

9142

9 144

codss Boêklaár Vo.id boekiesr

9145

9146

9147

9148

41.250.614,45

37.249.106,27

't0.721 .681,19

4s.635.685,8í

37.286.241,78

't 0.948.956,5
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

DOOR DE VENNOOTSCI{AP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS VYAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

Waawan

Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop

Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten

Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn gewaaóorgd

ZAKELlJKE ZEKERI{EDEN

Zakelijke zekerheden dle door de vsnnootschap op haar aigen activa werden gesteld oÍ onherroapelijk
belooíd als waarborg voor schulden en voÍplichtingen van de vsnnootschap

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrijving

Voor de onhenoepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het
mandaat inschÍiiving mag nemen

Pand op het handelsfonds

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

Voor de onhenoepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

Pand op andere activa of onhenoepelijke mandalên tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaard€ activa

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Gestelde of onheÍroepelijk beloofde zekorheden op nog te verwerven activa

Bedrag van de betrokken activa

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed

Bedrag van de niet-betaalde píjs

CodsÊ Boekjaar

9149

91 50

9151

9153

916í 1

91021

91631

s1711

s1?21

918í1

s1821

9191 1

91921

92011

92021

D-^^ 2? ^r /o
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Zakelilke zekerheden die door de venootschap op haar eigen acliva werden gesteld of onherroepelijk
beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Bedrag van de inschrilving

Voor de onherroepêlijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber krachtens het
mandaat inschrijving mag nemon

Pand op het handelsfonds

Maxímumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt

Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor de
volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa

Boekwaarde van de bezwaarde activa

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Gêstelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog ie verweryen activa

Bodrag van de behokken activa

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd

Voorrecht van de verkoper

Boekwaarde van het verkochte goed

Bedrag van de niet-betaalde prijs

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN lN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO
VAN DE VENNOOTSCHAP, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN
OPGENOMEN

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE AGTIVA

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goedeíên

Varkochte (te leverenl goederen

Gekochte (te ontvangen) deviezen

Verkochte (te leveren) deviezen

Bqakiaar

91612

s1622

9'1632

91712

91722

91612

s1422

9í91 2

I'1922

s2012

92022

Codee Eoeklasr

9213

9214

9215

9216

D^à^ aA ^Í àO
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VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

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 baschrijving

Genomen maatrêgelen om de daaÍuit vooÉvloeíondo kosten te dekken

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAPZELFWORDEN GEDRAGEN

Gsschat bedrag van de verplichtingen die vooÍtvloelen ult Íeeds g€pÍesteeÍd werk
Basis ên wijze waarop dit bedrag wordt ber6k6nd

Zie VOL 6.19 punt 5 en VOL 15

AARD EN FTNANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE zIcH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de reaultalenrok€nlng of balans worden weergegeven

Codês Bo6kiear

Booklaar

Daaa ?4 aÍ /o
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AAN. OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESGHRIJVER VAN CALL. EN
PUTOPTIES HEEFT

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de rlsico's of voordalen die ult dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenir zljn en voor zover dê
openbaarmaklng van dergelijke rlrlco's oívoordelen noodzakêlflk ls voor de beoordeling van de íinanciêle posltie
van ds vennootschap

ANDERE NIET lN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met lnbegrip van dsze die niet
kunnen worden becijferd)

Bmkleer

E.-^ 2A ^t ,O
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCTEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Flnanclële vastê activa

Deelnemingen

Achlergestelde vordorlngen

Andere vorderingen

Vorderlngen

Op meer dan één jaar

Op hoogstêns éénjaar

Geldbeleggingen

Aandelen

Vorderingen

Schulden

Op meer dan één jaar

Op hoogstens óén jaar

Persoonlijke en zakelilke zekerheden

Door de vennootschap gesteld of onhenoepelijk beloofd als waaóorg voor schulden
of verplichtingen van verbond6n ondememingen

Door verbonden ondernemingen gesteld of onhenoepelijk beloofd als waarborg
voor schulden oíverplichtingen van de vennootschap

Andere betekenlsvolle Iinanciële verplichtingen

Financlële resultaten

Opbrengsten uit Íinancièle vaste activa

Opbrengsten uit vlott€nde activa

Andere fl nanciêle opbrêngsten

Koslen van schulden

Andere financiële kosten

Realisatie van vaste activa

Venrvezen lijkte meerwaarden

Venruezenlijkte minderwaarden

Codes BoBkisÊr Voriq bmkiaar

(20ollt

(280)

9271

9281

9291

930í

s31'l

9321

s331

9341

9351

9361

937í

9381

9391

9401

uzl
943í

9441

9461

u71

948't

9491

o^^^ 2a ^l ^o



GEASSOGIEERDE ONDERNEMII{GEN

Financiële vaslo ectiva

Deelnemingen

Achtergestelde vorderingan

Andere vorderingen

Vorderlngen

Op meer dan één jaar

Op hoogstens êêniaar

Schuldên

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één jaar

Persoonlijke en zakelilke zekerheden

Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk belooÍd als waarborg voor schulden
oÍ verplichtingen van geassocieerde ondernemingen

Door geassocieerde ondememingen gesteld oÍ onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden oÍ verplichtingen van de vennootschap

Andere belekenisvolle fi nanciële verplichtingen

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING

BESTAAT

FinanEië'le vaste activa

Deelnemingen

Achtergestelde vorderingen

Andere vorderingen

Vorderingen

Op meer dan één jaar

Op hoogstens één iaar

Schulden

Op meer dan één laar

Op hoogstens één jaar

NO 0204923881 VOL-inb 6.15

c6dEs Bosliáar Vsrio boekiáar

9253

9283

9273

9283

9293

9303

s313

9353

9363

9373

9383

9393

9403

9252

9262

9272

9282

9292

9302

9312

9352

9362

9X72

1.O24.774,78

1.024.774,78

2.502.í 09,65

2.502.109,65

í78.808,46

'178.808.46

1.O24.774,78

1.024.774,78

í.688.0'18,21

1.688.018,21

12.712,89

42.712,89

BoBkia6Í

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zlj van enige betekenís zijn, met opgave van hot bedrag van deze
transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere inÍormatie over de transacties dae

nodlg ls voor hel verkrilgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap

Gezien de criteria op basis van de welke een lransactlo als buiten normale marktuoonrvaarden moet word6n gekwalificeerd niet wetlêlík
zijn vastgelegd, wordt hier niels opgenom6n

O^^^ 2q ^í /O
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, ilATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCI{AP
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE
ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONE}I RECHTSTREEKS OF
ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze peÍsonen
Voomaamste voorwaarden_ betreÍÍende de vorderingen, intereslvoet, looptijd, eventueel afgeloste of
aígeschreven bedragen oí bodragen waarvan werdáfgezien

Waarborgen toegastaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Rechtslreekse en onÍscht6ttêekse bgzoldiglngen en ten laste van d€ rasulletenr€kening toegekende
pensioenen, voor zover d€ze vermeldíng nÍet uitsluitend of hooÍdzakelijk betrekking heeÍt op de toestand
van cen enkel identiÍicêêrbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

DE COMMTSSARTS(SEN) EN DE PERSONEN MEr wtE HtJ (ztJ) VERBONDEN tS (Z|JN)

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzondeÍlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uilgevoerd binnen de
vennootschap door de commíssaris(sen)

Andere conlroleopdrachten

Belastin gadviesopd rachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

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

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopd rachten

Andere opdracht€n buiten de revisorale opdrachten

Vermeldingen ln toepassing van het artlkel 3:64, g2 en $4 van het Wetboek van vennootschappen en verenlglngen

cddês Boekiaar

9500

9501

9502

9503

s504

29.594,76

(:ódns BGkiaar

9505

95061

s5062

95063

95081

95082

95083

33.Í53

Dà^^ 20 ^Í ,O
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WAARDERINGSREGELS
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BIJKOMSNDE'|OALTCI{'I NE VOL
1. Intercomunale Vennoots
SlantsbLad van 28 dêcenber

6.r9
chap opge:j.chL op 13 dccember-1930, overeenkonstig de wet van I maatt 1922. akte nr. 1?521, bijlage van heL tset.gisch1930. Goêdgekêurd bij Koninklijk gesluiL van 9 d;cenber t9:10.
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lage Belgisch staarsblad v"rn 08,01.2021

2, VerbinLenissen ei rekeningen rroor orde nog
Zekerheldstellingen Ieveranciers'1 -302,181 t)1
BankgaranLies 245,1?0f 50 CUR

3 - Waardcrinqsrêgêls
let 3l/1'2/2078 werd €en waÁrderingsoetening ritgevDErd op hel Lcidingc'nnet (èanvoerteidlngen, clisiribuLiereidingeo en huisÀansruir-ingcn) hct a-Lsdoc] ccrr boekhoudkundigc t-echnische alrigner.ing van heL árinkwater dÍstribuiie*en ir"n"poirnetwerk Le bekomen, óeze waardering oerd óitqevoeravolgens de rdeprecidtcd oplimized replacenenL cosL'-meLhode en tesuftÊerde in 20lg in càn herschikklng van de netto_boekwàaríle, Dit hdd eengedeelteliike Lrànsferl Lusseh àctiva binnen de?elfde cèLegorie LoL gevDlg, evenals een wijziging uar Éerreft de tining van ae loetcomsli!eafschrijvingên vèoaf 2019. Àànsluitenci uerd door de Ràdd van BesLuui besíist om de afschríjvinqip..i"á" 

"rn 
a" f"iai.i". Le verLengeo,.in :: 1o.,ndar 50 jddr zodàL drt beter aansluir bij de reafitêit en bij war- gebruikctijk is in de watËrseátàr. De iobact hiervan op hei rêsutraai bedraaqriil 201q 2.096.'r63 euro (minder afschrijvingen)

In 2018 werd een samenwerki.gsovereenkomst qesloLen meL PrDPÀ. De?e óvereenkomst dmv3t ook invesleringsprojecten. rn onderting overlêq {erdbeslist gecn lndireci gerelai-eercle kosten.aan dê:è prolecten Le alloceren om enerzijds tc dct-iverên eo andeEzijds door te ickenen aan prDpÀ. Dezêafwiikinq op de bestaànde vaarcleringsregels kan veràntloord sorden en hcsfL als doeí om de traDspardncie, verqátiiklaàrheid en bêhê€rsbdarheid và^het- project tussen beidê partíjen te handhàveo.

lL lnmaLeriê1è vàste activè (post 2l van de èctjva)
Sof:earê ên llcenhies eordêr vanaí 201f gerubriceerd onder imatêrièIe vas!ê activa ê^ worden afgeschrcvcn over 5 laar.III. yateri.ëIe vasLê activè lposhen 22 tol Zf van de activa|
Àankopcn van actj,va worden geacLiveerd wanneêr dê aênscbdffingswdarde hoqef, j.s dan 600 êu:o
Volqende afschrijvinqstêrnijnen rorden toegepast:
- aanvoe!- en distributieleid|nqcn 3.J cn 50 jaèr
- aanvoêr1Êidingen p.ocêswaler J3 jaar
- discribuLieleidingen proceswater 3f, jàar
- Leidingen deminwate. 33 jddr

niet in toelichEing opgenonen :

IuR

- eLekCrische insLè

- 1êidingen stoom
qÍebouuen 33

- prinusl iner

VL Voorraden
De wàardê!.inq van
courant bruikbaàr
afqewaardeerd, na
afgeHaardeerd.. Na

aar
aaies 20 jaar

33 jàaï
aar
j

II

j
23

- denintanks 20 iaàr
- procesualet Lànks 20 iaàr
- Lanks stoom 20 laar
- procesinstallatie detrrinwater 15 jeár
- procêEinstaLIaLie stoom t5 jdar

nobiele uoits l0 jaar
- hachines t0 laar
- qereedschap l0 jaar
- neubilair l0 iaar
- computerapparatsuur J en 4 jaar
- sa:ermecers en aansluiLingen 10 en l6 jààr
- rollFnd màLeripe' 4 en 5 jddr
- Iabo nateridaL 3 en 5 jádr

Bij contrdcLueel gebonden installati.es {oadL de èfschrijvingstermjjn dfqesLemd op de duur van bet ooderliggend contract.vanar boekiaar 2o03 werd de jaarlijkse herwaardcrinq va; de nateriêle v;st-€ Àctiïa dtgeschafL {omzendbrieÍ-BA - 2Oo3 /oz vsn het MinisLerj.eVlaamsê Gemeenschap).
De door water-1ink nieuwe opgerichte (gemeenLelijke) rj.olcringen worden gactiveerd adn de vervaardig.ingsprris. Bij bedrilfsklaarheid wordenafgeschreven à rato van 1009 voor zo\'êr 2ii votledig kuonen oigczct woldén Leqen de op dat oqenblik onlvaogen inkomsten áie dan heL proieclt-oaqêHêzen, Hierdoor votdt àan het Principe vàn ràtch-inq van kásten en opbrenistcn beantwoord, en wordt gekozen voor de meesL 

"""irílrriió"vaardering vàn dêze zeer specifiêkc dcLiva.
À1s opdràchthoudend€ vereniging sas water-link op bds.i.s vdn artÍkeI 180,1'v.!n heL weLboek der inkomsLenbelastingen (yItB92) uiLgesLoLen vanvennootschapsbe-Iasting. DooÈ artikel 1'l vàn de progranmàwer dd 19 december 2014 werd arLi.kel 180,L" wIu92 

"p;;;";;n 
en is uater,tiok vànàtboekiaar 201-5 onderuorpen aan de venoootschapsbelaiting. Ten qevolge dààrvàn worden aankopen van i,lvÀ in rr.t'Ëo"r<ii"r rran a:nschaf nieL meereen voLledig boekjàar afgeschreven maàr pro rata tenpoiis,

Werken in aanbouH
De serken in aanbouw wolden gêwdàrdeetd teqen vervaàrdigingsprijs en bevatlcr de volgende direct t_oewijsbdre onderdelen :àanschdffingskosLen van gr;ndstofÍen, verbruiks<;oederén án- hulpscoffen- interoe preslaties die geimputeerd eo.den v.ia dó projectmodule

exLerne prestrtíes die toewijsbddr ?ijn aan het projècL

Bi.l toêrêkeni.ng van nateriàà-LkosLen en uren àan werken? wordi de priis vermeerclerrl met een forfail-àiÍ percentage toL dekkinq van.le kosLcnZolang de actlvà niet vol.Iedig z-iin dfgewcrkt-, worden ze qeboekf op vásÈ-e acliva in àànboue en worden zi niet- aógeschreven.

Bii de renovatie van leidingen ka^
dêrgelijke projêeien wo.dcn efges

IV, Èinanciê1e vaste actíva

zij

de

gebruik qemàakt worden van primusl.ine. Deze têchno.logie vcrLcngt de i.evensduur vèn de leidingen àanziên1ilk ênctrreven over 25 ]aat-

De financidlê vasLe àctiva ilotdeo geHàardeerd aan aanschaffingswaarcle. zo nodiq florclL eer saardevermindering toêgepast-De ilaatschappeliike rcchtcn die wale.-link bezit in pIDpÀ weràen gewaardeerd vofgens de vÈikoopovereenkomst-van í3'juni 2006 ên verLegênwoordigen23,12 t vàn het maàischêpperiik kàpitàal van PrDPÀ in heL compartincnt "vatervoo;ziening'r. De iru.;aiqe wiaiaerinq betrert èen defioitiêf r/erworvenvoo'schot. rn iuli 2012 werd een waètdelingsversLag ullgevoerà door êên dêskundj.ge. oe óaarde werd bepaal<t op bJsis van 3 veÈschiltêndewaardcrinqsn€thoden om tot een gemiddelde waarde Le komán. oe qemiddelde waardc óp daLum van o.rerdracirt zijnàe juni 2006 bedrààqt ti,i ui, nur oude. qem-iddelde waard€ op datum van waardering zijo.le joni 2012 bedraàgt 23,3 Mio tiJR, Ààngczien de aanderen niel vri:j verhêndetbaàl zijn, wordt ,gebasee.d op het voorTichtigheidsprincipe, de waardéring aan de prijs van hêt definiti.eí verworven voorschot,behouaen,

dc voorraad gebeurt aan een gewogen gemiddelde prijs. vanaf het ogenblik dat wordt vasLqesLeld
zijn,.sordcó zc afge*aardeeró, eitiláten waarvo;r één laar qeen uíhgaande t.r".Jingen zijn gereg
twee iaar ?-onde! uiLqàándc bctsegingen worden ?51 afgewáardeérd en ná dti. iaar-r"ia". rritqáanaé
een gemoLiveerde onderzoek eo vêrs1àg kan van deze wasrderingsrcgef worden èfgepeken,

VlL Vorderingen op ten hoogsLe L jaar
Vorderi.ngen qorden geeaardeeÈd aan nominale waarde, tenzij een vaststaand dubieus karakter wordt vastgesLêld.Vorderingcn worden als dubieus geboekt qanneer dc vorrieriÁq meer dan óén jàar vcrvatlen is. Voor aé-áufi"u". debiteuren wordt eenwaardevermin<lering qcboekt- voor.het openstaande bedrag excÍusief BTW. Voor de vorcleringen d-Le als oninbaar {orden bêschouwd, wordt eenninderwàatdc geboèkt. worden onder neer als oninbaar beschouwd : de vorderingen op klanten die in faliilg zijn qesteLd, oere raairooi-q.eo enkel_epÈocedure tot invordering neêr kan qevocrd worden en dcze ouder dan 35 maandén. Dl BTÍ{ vervat in de oninbaré vórderinqen vordt, inaien-mogoii:jk,qerecupereerd.
vanaf 201? sorden aanmaankosten pas in resultaat gcnonen na beta.Ling ervao, voorheen wcrdcn deze kosten in opbrengst genomen bij aanrekening,
VIII. IX. Geldbeleggingen / Liquide middelen
De liquidê middelen worded gewaàrdeerd àah bun nominêle waarde.
De geneenschàppelijkc beLeggiogsfondsen worden gevaàrdeerd êan àankoopwaardc. rndien de Índrklrdarde Lagcr is dan de aankqopwaarde, Hordt eenwaardcvèÍft i.ndering geboêkL.

dat voorraàdarLikelen nier meer
ist.eerd uordeo 509
beweqingen worden ze 959
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l. l8bÍaeí
i"r. on rei bgekJnÀÍ:001 rerd d6 nsnirdle eràíds vdn hol,irót.rhdppèltjk kàpiLaal en.van de ààndelen, telkens de afcijking van heL geniddel.de
loalÊxcljtqa van'nêo boq,ajaÀa len óvqrrlààn van odn rsfetcii:ic'indoiaclJfÊÍ (1968], vijf tên hondêrd overschreed of beÍeikte' àangepasÈ
gez-q aripaseing gotreilrde-lr vothoudtn{ váo hct 9êmiddql.l€ tnd6xciJÍfr'vàtr het boek.laar en sLeeds met schiiven van vijf ten bondeÈd, voor zover dc
*igus treiàfqnai iapitaalraanptea!ng nict grot*r *r! ddi haL bodt!q vnn de herwàarderiilg van de àcLivà vèn het2elfde boekjàar.
ltat q€dldde!<la lndàxciJfar vàn con"bookjaar rcrd bÊpÍêld d@r hcl-Íckcnkundiq gemiddelde te nenen van de i.odexcijtcrs de! consunPtie- en
.t.EóthándclsFÍlJlon ovaÍ d€ tvàtll a6óndon val h6l. boê!1ààa'
Ooài-ae stttirCoÁriJuiglng var 1X.t1,2003 valt deze bepoÍing aqt eo iordr het kápiLaaI vanaf boekjaar 200., niet meer aangepàsL volqers deze regeI.
in an Uuiiori,J"iono-at{aréne vr{rJadorlnt van 1?,t12l?01! ra;rj hoill*t irt eên kapitaalsverhoqing van 144.686.062,46.euro door incorPotaLie van de
resctvos. 0tí frrengr Éct rasr, g;de€lld-!rn her edrschappcli,jk trpiiaÀl op 190.200.C00 euro- In 2019 wêrd hel leidingenoet voor her wàtêr vàn
l(ontich , Xàp€llen'en tlocchr$a volkdcht nnn pl08À en aii; dsld gcàeooron uitgetreden. DiL brenqL het- vast gedeelte van het kapitdal oP

189.2/1.I90 cu!o.
Ioqevol"qe de inwerkinqtreding vail het wetboek vàn vennootschappen en verenigingen is de kapilaalvereiste vervallen en i.s he! vasLe gedeel!e van
neÉ lapiraaL, vertegeáwoordild dooa de A-aandelen, omqevormd tàL eeo onbescÀikbare inbr€ng en het variallel gêdeelte van h€L kaPltaal.
vertegànwooráj-qd <loór de B-aàndelen, omgevormd tot een beschikbare inbreng. (stafutcnwijzigiog 1,1/12/2,020\

IIL - 1V, Herwaarderingsmeerwaarden Reserves
Vanaf boekiaar 2003 werá de jaarlijkse herNnarderi.nq van de materiëIe vaste adciva afgeschaft (omzeodbrief BA-2003/02 vên heL Ministerj'e van
Vlaamse cemeenschap).
VÀnaf boêkjaar 201! wordt de op heÈ passief geboekte herwaarderingsrneeruàarde jdarfijks naar de onbeschikbare reserves ovcrgeboekt, nàar rato van
het in dat jèar afgeschreven qàaeelrè van de-meeryaardê. Tot en Àet boekjaat 2018 qebeurde dit pas op h€t ogeobl.i.k van de volledige af€chriiving
of bi:j dê bÍirengebruiksrelliÀq van de berrokken acl-iva. ïn boekjaar 2019 werd Levens een eénmalige overboeking. q€daán vail
herwaárde:ingsmeê:saarde naar ónbeschikbale reserves ten bêdrage van 9.219.216,53 euro 1 dLt is de reeds afgeschreven meerPaarde die Per
JI/12/2018 nog op de rekeninq van de hetwaarderingsmeertaardc sLond.

VlL Voorzieningen voo! risicors ên kostcn
Voorzieningen voor risico's en kostên wordên àaogèlegd volgens de qelderlde eel t-êlijke bepalingen-
vIII. - iX, Schulden
schulden vordên gê{aatdeerd
schrldÈn in vreend€ valutà

hun.ominà1e eadrdê.
omgezet in EUR a.rn eeh ndandeliiks aahgepès!e koèrs

4. Door openbaiê beslulen uitbetaa]de of toegekendc kàpitèalsubcidiês
subsiclie in kapitaal - Ieidingen Lso 88.126,38 EUR

5. Pensioenverp]icht-ingên waLer-Iink
zie toelichLing onder \Andere verslagen Vol 15'

6. Rloolbeheer
Àtle qemeenLen die bij eater-link aangesloten zijn voor het rioo;.beheer hebbe^ het rechL verleend om de rloofinfrasLructuur en zjj'r ddnhorigheíiên
te geÉruiken en re exiloiteren. Deze óvereenkonsi ge]dt voor de pcriodê die overeenstem! nêt de duurLiid vào water-1ink dls oPdràchthoudende
verenig:ng voor hel rioolbeheer-

I . Ops:a1 rechtcn
wate;-tink heeft êen recht vên opsta.l van t0 jaar voor de bouu, uitbating en onderhoud vàn eeo proceswÀterinstàllatie oP de terrêinên vài EoC

aelqium W

L Onzet
Dê facturatje nan de industrièIe klanteo en dc watcrmaabschappijen qêbeort op basis van naandêIijkse metserstandelr.
Bil de residentiëIe fàcturaLie uordl er qe{erk! mêt afrekeniirlen en voorschoiEen en wo:dL de facluurdaluflr hier als basis voor de onz€tafgreozinqen
qenotnen.

têg€n
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN

DOCUMENTEN

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comitós die voor de vennootschap bsvosgd zlln:

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA.VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN
HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens hct boekjaar

Gêmíddold asntal weÍknemers
Voltiids

Deeltijds

Totaal in voltijd6e equivalsnten (VTE)

Aantal daadwerkelijk gepresleerde uren

Voltlids

Dsaltlds

Totaal

Psrsoneelakost€n

Voltijds

O€altllds

Íoteel

Bedrag van de voordelen bovenop hel loon

Tljdens het vorige boekjaar

Gomiddold aantalwe*nemere in VTE

A6ntal dasdwerkeluk goprssteerde uren

Personeelsko6ten

Bedrag van de voordêlon bovanop hst loon

Codes Totaal 1- Mannen 2. Vrouwen

1001

'1002

1003

101'1

't012

1 013

102'l

1022

í023

1033

457

66

509

5't0.8s1

9r.379

702,270

60.111.7U,52

7,3ffi.172,5

67.468.957,02

384

29

408

523.Í08

39.938

563.046

51.762.311,'l

3.640.259,96

55,402.574,06

73

101

87.783

51.44 1

139.224

8.349.470,42

3.714.912,*

1 2.064.382,96

Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

1003

't013

í023

1033

507

?09.628

86.445.242,01

410

577.490

s4.88€.38Í,7

97

1 32. t38

1 1,578.860,31
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WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA.VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN

HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op d€ aÍsluitingsdalum van het boekjaar

Aantal werkncmerc

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

overoênkomst voor een onbepaalde tljd

Ovêreenkomsl voor een bepaalde tijd

Overeenkomst voor asn duidelilk omschreven wed(

VeilangingsoveÍ6onkomst

Volgens het geslacht en het Êtudienlveau

Mánnen

lager ondeÍwils

secundair ondemijs

hoger niet-universitalr ondemijs

univelsitair onderwlis

Vrouwen

lager ondemils

secundair onderwils

hoger ni6t-univeÍsitair onderwiis

univêÍsilalr ondenflïs

Volgens de beroepscategorie

DirectiepeÍson€Bl

BsdiBnden

AÍbeidoís

Andere

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gsprest€erde ur6n

Koslan vooí de v€nnootschap

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Codes 1. Vollijds 2. Deeltijds
3. Tolaal in voltijdse

equivalenten

í05

í'10

í11

112

113

120

1200

1201

't202

1203

121

1210

1211

1212

1213

'130

'134

132

'133

460

451

I

I

384

147

't27

6í

49

76

3

26

31

í6

+

318

'138

58

58

25

10

I
4

3

33

3

I
19

3

0

46

12

504,5

495,S

I
1

403,6

!55

132,1

64,4

51,5

100,9

5,4

x2,2

44,f

í8,6

4

352,8

147,7

Codes 1. Uitzendkrachten
2. Ter beschikking van de

vennootschap gesteld€ personen

150

151

152

5

I 0.032

274.691,37

Aqaa ÁÁ 
^J 
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP ÏIJDENS HET BOËKJAAR

INGETREOEN

Aantal werknemers waalvoor ds vennootschap lijdens
hel boekJaar een DIMONA-verktarlng heefl ingediend of
díe tijdens het boekjaar ryerdon ingeschÍeven in het
al gemeen personeelsregister

Volgens de aard van de albeidsovêreankomst
Overe€hkomsl voor ean onbepaaldo tifd

Ovêrê€nkom8l voor ean bepaàldB lijd

Overeenkomsi voor een duldêlljk omschrovên werk

Varvangingsovereenkomst

Codes '1. Voltijds 2. Deeltijds
3. Toiaal in voltijdse

equivalenten

205

210

211

212

213

34

26

I

34

26

I

UITGETREDEN

Aantal wêÍknomers mot eon in de DlMONA.verklarlng
aangegovên oÍ 6on ln het algemeen personeelsreglster
opgetskendo datum waarop hun overa€nkomst tijdens
hot booklaaÍ ó6n einde nam

Volgens de aard van de arbeldsovereenkomst
Overoênkomst voor een onb€paËlde tiid

Overeenkomsl voor oen bepaalde fljd

Overeenkomst voor een duidelÍk omschrav€n werk

VeruBnglngsoveraênkomst

Volgens dc reden van beêindiging van de overeenkomst
Pênsloon

Werkloosheid met bEdrijfstoeslag

AÍdanklng

Andere reden

Waaívan: het aantal werknemers dat als zelfsiandigg t€n
mlnste op halfrijdsa basis dlenstsn bliifr verl6nen aan de
vênnootschap

Codes 1. Voltijds 2, Deeltijds 3. Totaal in voltijdse
equivalenten

305

310

311

312

313

340

341

342

343

350

30

23

?

12

1

17

I

0

a

2

35,S

28,8

7

16,2

1

18,6
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS }IET BOEKJAAR

Totaal van de Íolmele voortgezette beroepsopleidlngsinitiaticvên ten laste
van de werkgever

Aantsl bel[okken werknsm€Ís

Aantal govolgde opleidlngsuren

Nêttokost6n voor dê vennoolschap

wÉaÍvan brutokosten rschtElÍseks veÍbonden met do oploiding

w€aruan bet'aalde biidragen en stoítingen aan colleclieve fondsen

waawan ontvsngoh teg€moelkoming€n (in minderlng)

Totaal van de mlnder Íormole en lníotmêle voortgozotte
b€Íoopsoploidlngsinitlaliev€n tên laslc van de werkgever

Aantal belÍokken weÍknemers

Aantal gevolgde opleldingsuren

N8ttokoglen voot dê vennootschap

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinillatleven tên laste van de
welkg€ver

Aàntel betrokksn warknemeÍs

Aantal gevolgde opl€idingsur€n

Netlokosten voor de vênnootschap

Codes Mannen Codes Vrouwen

5801

5802

5803

58031

58032

58033

5821

5822

5823

s84'l

5842

5E43

446

2.341

41 8"778,68

41 8.778,68

58J í

5A12

5813

58131

54132

58133

583r

5832

5833

5851

5852

5853

61

320

57.10e,1 S

57.106,'1 I

D^^^ 
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ANDERE DOCUMENTEN

(door de vennootschap te speciíiëÍen)
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a water-link

Pensioenverplichtingen water-l i nk

Water-link heeft zowel contractuele als statutaire medewerkers. Per einde 2021 waren er 309
statutaire en 209 contractuele medewerkers in dienst. Daarnaast zijn er per eind 2021489 statutaiÍe
pensioengerechtigden,

Voor beide categorieën van medewerkers voorziet water-línk in de volgende pensioenvoorzieningen

De contractuele medewerkers hebben recht op een extralegaal pensioen op datum van
indiensttreding (tweede pÍjler pensÍoen) naast de rechten die ze opbouwen onder het wettelijk
pensíoen. Water-link heeft hiervoor een groepsverzekering afgesloten op basis van het principe van
de vaste bijdrage. Deze vaste bijdragen worden jaarlijks ten laste genomen van de resultatenrekening.
Bovendien werd per eind 2021. een voorziening van € 33 K aangelegd aangezien het
minimumrendement voorzien in de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen niet gehaald werd.

De IBP water-link is belast met de financiering van de pensioenverplichtingen van het statutaire
personeel.

Bíj zitting van de Raad Bestuur van 19 december 2018 heeft water-link beslist zich voor de statutaire
pensioenuitkeringen van haar statutair benoemde personeelsleden met ingang van L januari2019 aan

te sluiten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds (GPF)van de provinciale en plaatselijke besturen, zoals
georganiseerd bij wet van 24 oktober 2011 tot vrÍjwaring van een duurzame financiering van de
pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten en van de lokale politiezones.

Door deze aansluiting heeft water-link vanaf L januari 2019 een belangrijk deel van haar
pensioenverplichtingen overgedragen naar het GPF, legt ze hiervoor ook geen voorzieningen meer aan

en betaalt zij jaarlijks basisbijdragen en responsabiliseringsbijdragen. De basisbijdragevoet die
toegepast wordt op de loonmassa van de statutaire personeelsleden bedraagl47,50% voor 2021.

Voor wat betreft de pensioenverplichtingen dÍe niet zijn overgedragen aan het GPF blijft de IBP water-
link belast met de financiering. De verplichtingen in de IBP water-link bedragen per einde 2O2L€,234,7
mio (inclusief de solvabiliteitsmarge). De financiële middelen in de IBP bedragen € 369,8 mio waardoor
er een overschot is van € 135,1 mio. De pensioenverplichtingen bestaan uit de geprojecteerde
geïndexeerde rentebetalingen, gewaardeerd volgens de IAS rapporterings-voorschriften (Projected
Benefit Obligations) waarbij de pensioenverplichtingen worden geprojecteerd op basis van

salarisevoluties tot pensioenleeftijd en op basis van de reeds verworven aansluitingsjaren op de datum
van berekening. Hierbij worden ook de overlijdensvoorzieningen vóór pensioenleeftijd en de
jaartoelagen in rekening gebracht. Op basis van een in 2019 uitgevoerde AlM-studie werden
bovendien de parameters voor de berekeningen van de verplichtingen aangepast. De discontovoet
werd verlaagd van 4% naar 2,5Yo.

Zoals hierboven aangeBeven is ergeen onderfinanciering meer in hoofde van de lBP. Water-link houdt
wel vast aan de vastgelegde bijdragen die volgens het (niet meer van toepassing zijnde) herstelplan
goedgekeurd in 2010 aan de IBP water-link moesten betaald worden tot 2030.
Deze liggen substantieel hoger dan de bijdragen volgens de PUC methode. Zolang de
financieringsgraad van de IBP water-link het toelaat, wenst water-link de basis- en
responsabiliseringsbijdrage aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds geheel of gedeeltelijk via de IBP

water-link te laten verlopen.

Daan rO ^{ /O



e water'link

De totale verplichtingen in hoofde vair water-llnk ten overstaan van de statutaire wêtknemers kan per

31 december 2021 als volgt worden voorgesteld.

Flna ncleÍingsstelsel 0p basis van kaPitalisatie
hypothese

IBP

1

Groep 2
3

Totaal

Saldo

(l) De verplichtingen vàn het GPF worden hier voorgesteld op dezelfde manier en aan dezelfde

hypothesen als dle van het IBP en houden geen rekening met de responsabiliseringsbiidrage.

De responsabíliseringsbUdrate is gelijk aan het verschil tussen de door de Federale

pensÍoendlenst betaalde basisbijdrage en de pensíoenlast van water-link, vermenigvuldigd

met een responsabillseringscoëfficiënt die momenteel 50% bedraagt.

Groep I = statutair benoemde personeelsleden op pensioen gegaan voor 1 januari 2020 die volledlg

ten laste blijven van de IBP water-línk OFP

Groep 2 = statutair berpemde peÍsoneelrleden op pensioen gegaan voor I Januari 2020 die volledig

ten laste komen van het GPF

Groep 3 = statutair benoemde personeelsleden die op pensioen zullen gaan vanaf 1 januari 2020 die

ten laste zijn van het GPF voor de wettelijke statutaire pensioenverplichtingen en voor de IBP voor de

pensioensupplementên

Waterllnk maakt een onderscheid tussen de verplichtingen opgenomen in de IBP bereltend en

geboekt op basis van het kapltallsatiestelsel en de verplichtingen die ze aangaat tegenover het GPF

berekend en geboeK op basis van het repartitiestelsel. Onder de verplíchtingen aangegaan teBenover

het GPF zit ook de zogenaamde responsab lliseringsbijdrage. ln bovenstaande berekening is geen

rekenlng gehouden met het effect van de responsabi liseringsbijdrage die in de huidige tabelvoor 1fi)96

is opgenomen, De bovenstaande tabel houdt ook geen rekening met de kofiing waarop waterJínk

recht heeft
garandeert,

omdat ze voor contractuele medewerkers een aanvullende pensioentoeze8Sing
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kapitallsatie

GPF .

Repartitie (1)

Totaal

150,5

!l!É


