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Woord vooraf 
 
 
 
 

Beste lezer, 
 
 
Het is zeer boeiend om vanaf de eerste rij de evolutie van Synductis te mogen gadeslaan 
en mee te sturen. Deze jonge vennootschap en haar vennoten hebben zich vanaf de 
oprichting een ambitieus doel gesteld: minder hinder en meer kostenefficiëntie door een 
betere coördinatie bij nutswerken in het openbaar domein van steden en gemeenten. Met 
dit doel voor ogen is het voorbije jaar hard gewerkt op diverse fronten. Dit jaarverslag 
brengt u daarover verslag uit.  
 
Als Voorzitter van de Raad van Bestuur van Synductis ben ik ervan overtuigd dat de 
gezamenlijke, gestructureerde en niet-vrijblijvende aanpak door zoveel mogelijk 
nutsbedrijven binnen Synductis de beste garantie vormt om het gestelde doel te 
bereiken. Daarom zijn we ten zeerste verheugd over de toetreding van 
Belgacom/Proximus als nieuwe partner binnen Synductis. 
 
Synductis heeft op korte tijd al een hele weg afgelegd. Mijn oprechte dank gaat uit naar 
iedereen die daartoe heeft bijgedragen. Maar er liggen nog vele kilometers voor ons. 
Daarbij wens ik alle betrokkenen veel inspiratie, initiatiefzin en doorzettingsvermogen. 
 
 

 
 
Geert Versnick 
Voorzitter van de Raad van Bestuur 
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Verslag van de Raad van Bestuur 
 

 
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u in dit rapport verslag uit 
over de activiteiten van Synductis cvba tijdens het tweede boekjaar van de vennootschap.  
 
Tevens leggen wij u de jaarrekening voor die bestaat uit de balans, de resultatenrekening met 
de commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2014, en ook de 
winstverdeling. De financiële rekeningen van Synductis worden niet geconsolideerd met deze 
van één van haar aandeelhouders.  
 
Gedurende dit boekjaar werden er binnen de onderneming geen bijzondere werkzaamheden 
verricht op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.  
 
De maatschappelijke zetel van Synductis is gevestigd te (9090) Melle, Brusselsesteenweg 
199. 
 
Tijdens het boekjaar 2014 heeft het kapitaal van de vennootschap geen wijzigingen 
ondergaan.  
Er zijn geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er 
is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een 
dochtervennootschap. 
 
Synductis wordt vanaf 1 januari 2015 – samen met Eandis cvba, de zeven 
distributienetbeheerders voor elektriciteit en gas uit de Eandis-koepel en De Stroomlijn cvba - 
opgenomen in de btw-eenheid “Economische Groep Eandis”. Eandis treedt op als 
vertegenwoordiger van deze btw-eenheid. De werking via een btw-eenheid houdt in dat er 
geen btw wordt geheven op transacties tussen de leden van de eenheid, en dat er geen 
aftrekbeperkingen tussen de leden gelden. Het is tevens een vereenvoudiging op 
administratief vlak, omdat slechts één enkele geconsolideerde periodieke btw-aangifte moet 
worden ingediend.  De btw-eenheid heeft geen enkel juridisch effect op de leden. 
 
Op 18 december 2014 heeft de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap van 
publiek recht Belgacom (optredend onder de naam Proximus) beslist toe te treden tot 
Synductis. Deze toetreding werd pas in 2015 doorgevoerd. 
 
Er is geen tegenstrijdigheid van belangen vastgesteld conform artikel 523 van het Wetboek 
van Vennootschappen. 
 
De vennootschap gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten (‘derivaten’) op een wijze 
die van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en 
resultaat. 
 
Figurad Bedrijfsrevisoren heeft op 18 maart 2014 aan Synductis gemeld dat zij de heer 
Stefaan BEIRENS, bedrijfsrevisor, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger ter 
vervanging van de heer Albert Bauwens. 
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Belangrijke gebeurtenissen na afloop van het boekjaar  
 
Op 16 januari 2015 heeft een Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering een 
statutenwijziging goedgekeurd (diverse artikels en bijlage 1) waardoor een zevende sector 
“Coördinatie” [met aandelen “B”] werd toegevoegd, en wijzigingen aan de bepalingen inzake 
het kapitaal, de samenstelling en de werking van de Raad van Bestuur en de mogelijkheid tot 
schriftelijke en elektronische besluitvorming van de algemene vergadering werden 
doorgevoerd. Elke vennoot onderschrijft één aandeel B. 
Deze statutenwijziging werd notarieel bekrachtigd op 21 januari 2015. 
 
Op 14 januari 2015 heeft de Raad van Bestuur van Eandis akte genomen van de 
toetredingsbeslissing van Belgacom/Synductis en beslist de overdracht van de aandelen voor 
de activiteit ‘telecom’ aan deze nieuwe Synductis-vennoot goedgekeurd.  
De Raad van Bestuur van Synductis heeft op 16 januari 2015 ingestemd met de toetreding 
van Belgacom/Proximus tot de vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de 
totstandkoming van een aandeelhoudersovereenkomst.  
De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 16 januari 2015 heeft de 
nodige beslissingen getroffen om de toetreding van Belgacom/Proximus mogelijk te maken. 
De desbetreffende notariële bekrachtiging volgde op 21 januari 2015. 
 
 
 
 

De Raad van Bestuur 
Melle, 20 maart 2015 
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Voorstelling van de vennootschap 
 
situatie per 31 december 2014 

 
Identiteitskaart  
 
 
Naam Synductis 

 
Vennootschapsvorm coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) 

 
Zetel Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 

 
Administratief adres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 

 
Ondernemingsnummer 0502.445.845 

 
Btw-nummer BE 0502.445.845 

 
Oprichtingsdatum 
 
 
 
Huidige statuten 
 
 
 
Exploitatiezetel 
 
Contactgegevens 
 

21 december 2012 - notariële akte gepubliceerd in de Bijlage tot 
het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2013 onder nummer 
0502445845 
 
Statuten opgesteld bij de oprichting op 21 december 2012 - 
notariële akte gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van 25 januari 2013 onder nummer 0502445845 
 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 
 
www.synductis.be 

Vennoten Eandis cvba 
I.W.V.A. cvba 
I.W.V.B. cvba  
T.M.V.W. cvba 
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Bestuursorganen en dagelijkse leiding 
 
situatie op 31 december 2014 

 
 
Samenstelling Raad van Bestuur SYNDUCTIS 

  
Voorzitter  
Geert Versnick 
 
Leden  
Xavier Braet 
Martine De Regge 
Marc Desmedt 
Luc Martens 
 
Waarnemers 
Walter Van den Bossche 
Johan Verbauwhede 
 
Afgevaardigd bestuurder 
Ludy Modderie 
 
Secretaris 
Nick Vandevelde 
 
 
Samenstelling Directiecomité SYNDUCTIS 
 
Voorzitter 
Ludy Modderie 
 
Leden 
Guy Demasières 
Walter Van den Bossche 
Johan Verbauwhede 
Dirk Verbeelen 
 
Waarnemer 
Johan Luystermans 
 
Manager 
Patrick Dellaert 
 
Secretaris 
Nick Vandevelde 
 
 
Commissaris-revisor 
 
FIGURAD Bedrijfsrevisoren BVBA,  
met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor   
Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) 
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Activiteiten tijdens het boekjaar 
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Opzet van Synductis 
 
“Synductis stemt de infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven in de 
Vlaamse steden en gemeenten op e lkaar af en i s uw gemeenschappelijk 
aanspreekpunt. 
Dit nieuwe filiaal kwam tot stand in overleg met de Vlaamse steden en gemeenten om 
investeringswerken aan de nutsinfrastructuur beter te coördinere n. Als 
maatschappelijk doel wil Synductis het minderhinderbeleid stimuleren en de 
kostenbeheersing optimaliseren. Synductis verbetert de snelheid van werken en 
interventies, de flexibiliteit in de planning en de kwaliteit van de nazorg. D e lokale 
besturen verwachten - als belangrijkste partners - van de versc hillende nutsbedrijven 
terecht het topniveau voor service, operationele werking en kostenefficiëntie.” 
 
Zo omschrijven we op onze website ‘www.synductis.be’ waar Synductis voor staat.  
Om deze doelstellingen te realiseren hebben de initiatiefnemers en de aangesloten bedrijven 
gekozen voor een structureel samenwerkingsverband binnen een afgelijnde 
vennootschapsstructuur. Synductis heeft geen eigen personeel, maar de deelnemers stellen 
werknemers ter beschikking in functie van de concrete behoeften van Synductis. 
 
 
Uitvoeringscoördinatie werkt rond zes assen 
 
De operationele werking van Synductis is sinds einde 2013 volledig uitgerold. Er wordt 
gewerkt rond een zestal assen. 
 

1. Planning 
2. Projecten 
3. Communicatie 
4. Risico 
5. Knelpunt 
6. Budget 

 
In wat volgt wordt elk van deze domeinen kort besproken. 
 

Planning 
 
Er is gekozen voor het systeem van een unieke aannemer voor een welbepaald 
infrastructuurwerk. Om dit mogelijk te maken werden talrijke opleidingen en 
werkvergaderingen gehouden.  
Voor de synergieprojecten geldt als principe een veralgemeend planningsoverleg.  
 
De uitvoering van projecten in synergie leverde stelselmatig nuttige info op, die als 
input diende voor verbeteringen aan de werkwijze en procedures. 
 
Projecten 
 
Het aantal projecten waarvoor Synductis optreedt gaat in stijgende lijn. Midden 2014 
telden we 56 gemeenten waar reeds minstens één Synductis-project liep of gelopen 
heeft. Voor de periode 2013-2023 werden reeds 494 mogelijke projecten gedetecteerd. 
De meeste werken waarvoor Synductis coördineert, blijken hoofdzakelijk geïnitieerd 
door werken aan de gemeentelijke en bovengemeentelijke riool- of 
wegenisinfrastructuur. 
 
Communicatie 
 
We hebben onze synergieprojectleiders opgeleid om de communicatie rond een 
bepaald project in goede banen te kunnen leiden. Deze richtlijnen worden nu in de 
dagelijkse praktijk van de projecten toegepast. De intense communicatie met de 
bewoners wordt effectief ervaren als een meerwaarde. De projecten die met de 
aangepaste aanpak werden uitgevoerd, mochten positieve feedback ontvangen van 
besturen en bewoners. 
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Risico 
 
Het Synductis-concept – werken in synergie over verschillende nutsmaatschappijen 
heen – vergt een omslag in het denken en extra engagement van de medewerkers van 
deze nutsmaatschappijen.  
 
Knelpunt 
 
De organisaties die Synductis vorm geven, hebben een gemeenschappelijk belang. Elk 
van hen engageert zich om dit gemeenschappelijk belang in de eigen organisatie onder 
de aandacht te brengen en te verdedigen. 
 
Budget 
 
Naast de kostenregistratie is ook de uitwerking van billijke en correcte verdeelsleutels 
een prioriteit. Bij de coördinatie van de individuele synergieprojecten door de 
synergieprojectleider wordt gewerkt met een maximum budget. 
 
 

Activiteitendomein van Synductis 
 
Synductis heeft zich voorgenomen om actief nieuwe schaal- en synergievoordelen op te 
sporen voor zover deze bijdragen tot de doelstellingen van minder hinder en meer 
kostenefficiëntie.  De pilootprojecten worden mede in functie hiervan geselecteerd en grondig 
geanalyseerd. 
 
Gezien het actuele aandeelhouderschap van Synductis strekt de werking van de 
vennootschap zich uit over 76 steden en gemeenten.  
De activiteitsdomeinen zijn op dit moment de distributie van energie (aardgas en elektriciteit), 
drinkwater, riolering, wegenis en telecom. 
 
 
Werkgroepen 
 
Synductis heeft een aantal werkgroepen in het leven geroepen om deelaspecten van haar 
werking concreet in te vullen: 

 aankopen / voorraadbeheer 
 financiën 
 communicatie 
 proces aansluitingen 
 GIS 
 GiPOD 

 
De Werkgroep Geografisch InformatieSysteem (GIS) heeft vastgesteld dat er bij Synductis 
nood was aan een performante tool.  
De Werkgroep Aankopen heeft de nazorg van het aanbestedingsdossier ‘ondergrondse 
leidingen’ op zich genomen en het dossier aansluitingen/overkoppelingen begeleid. Zie hierna 
voor meer details. 
In de werkgroep Financiën werden afspraken vastgelegd over de financiële verrekeningen 
tussen de deelnemers en over de vergoeding van de door de deelnemers ingebrachte 
ontwikkelingen uit het verleden. 
De werkgroep Aansluitingen heeft de bevindingen van diverse projecten (veldtesten) 
geanalyseerd. Meer bepaald werden de captatie van de aansluitingsaanvraag en de werking 
met een unieke aannemer in detail bekeken. De werkgroep heeft het objectief geformuleerd 
om de aansluitingen voor elektriciteit, water, gas en telefonie binnen een tijdsvenster van 
maximum 48 uur te realiseren met een hoge mate van klantentevredenheid. 
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Interne organisatie 
 
Vanaf september 2014 is de interne organisatie omgeschakeld van de conceptuele fase met 
een werkgroepmodel naar de operationele fase met een zogenaamde lijnwerking. Het 
management van Synductis is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de 
domeinverantwoordelijken. Voor volgende domeinen werd een lijnverantwoordelijke 
aangesteld: uitvoerings- en planningscoördinatie, aankoop en voorraadbeheer, 
communicatie, ICT, financiën, lange termijnplanningscomité en aansluitingen. Er werd 
gekozen voor de duidelijke VERI-matrix (ook wel RACI-model geheten), waarbij de rollen en 
verantwoordelijkheden binnen de organisaties van de vennoten, van de personen die bij een 
project betrokken zijn, worden uitgezet tegenover de op te leveren resultaten, processen of 
activiteiten. De passende opleiding werd voorzien. 
 
Om een gedegen kwaliteitsopvolging van de projecten mogelijk te maken werd een KPI-
systeem opgezet [KPI = kritische performantie-indicatoren]. Een bevraging van de 
stakeholders vormde hier een onderdeel van. Twee testsites (Liedekerke en Zingem) toonden 
aan dat de synergieprojectleiders nuttige informatie krijgen voor bijsturingen op de werf zelf; 
de synergiebeheerders op hun beurt kunnen evalueren en de processen bijschaven op basis 
van de uitgevoerde kwaliteitsmetingen en het management krijgt een snel en volledig 
overzicht van de geleverde prestaties. 
 
 
Contacten met andere gegadigden 
 
Verschillende vertegenwoordigers van Synductis hebben in de loop van 2014 contacten 
gelegd en onderhouden met mogelijke geïnteresseerde partijen en hen de meerwaarde van 
de Synductis-aanpak toegelicht. Deze partijen komen uit diverse nutssectoren: telecom, 
water, energie, overheidsagentschappen, openbaar vervoer. 
 
 
Deelname aan innovatief project VelH20.net 
 
Synductis heeft beslist deel te nemen aan een innovatief project getiteld “VelH2O.net”. Dit 
project verenigt op initiatief van het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) een aantal 
bedrijfspartners, kennis- en onderzoeksinstellingen en intermediaire organisaties. 
Samengevat laat het onderzochte concept toe om nutsleidingen aan te leggen in wachtkokers 
die geïntegreerd zijn in een dekplaat die dienst doet als fietspad. De aanleg van veilige 
fietspaden op het openbaar domein wordt zo gecombineerd met de strikte eisen voor de 
behandeling van afval-en regenwater. 
 
 
Aankoopdossiers 
 
Het belangrijkste aankoopdossier van 2014 was de aanbesteding voor aansluitingen, 
overkoppelingen, en spanningsombouw. Er waren drie percelen voorzien: (i) aansluitingen 
elektriciteit en aardgas en overkoppelingen (in synergie), (ii) drinkwateraftakkingen Farys en 
(iii) elektriciteitsombouw Eandis. Dit dossier sluit aan bij de eerdere aanbesteding voor 
ondergrondse leidingen. 
 
Op 5 december 2014 werd deze aanbesteding gegund. 61 kandidaten hadden hun interesse 
in één of meer percelen te kennen gegeven; 30 offertes werden in aanmerking genomen. Het 
globale gunningsbedrag beliep 48,8 miljoen euro. 
 
Naast dit dossier werd ook een dossier rond grondverzet afgerond en werd ook de 
raamovereenkomst voor de unieke aannemer bij netaanleg operationeel gebracht. 
 
 
Businessplan en budget 2015 
 
De Raad van Bestuur heeft de beleidslijnen voor 2015 uitgestippeld. De focus ligt op de 
verdere creatie van een extern draagvlak voor de werking van Synductis, vnl. bij steden en 
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gemeenten. Ook zal actief worden gespeurd naar nieuwe vennoten die de werking kunnen 
verruimen en versterken.  
 
Op financieel vlak zal worden opgevolgd of de beperkte middelen bij lokale besturen en de 
potentiële daling in het aantal projecten zal leiden tot een verminderd budget bij Synductis. Er 
wordt bij het budget ook rekening gehouden met de toetreding van Proximus. Deze toetreding 
betekent concreet een verruiming van het werkingsgebied met een hoger globaal aantal 
projecten tot gevolg. 
Voor de benodigde ICT-ondersteuning werd geopteerd voor de formule “inbreng via 
gebruiksrecht”, zodat de applicaties eigendom blijven van de entiteiten die ze hebben 
ontwikkeld en de kost gerelateerd aan het gebruik van de ICT-middelen, maximaal 
verantwoord is binnen de totale werking van Synductis. In 2014 werd een prototype van 
Synductis-tool gerealiseerd. Deze tool biedt ondersteuning aan de projectleiders voor de 
projectopvolging, de synergiebeheerders van Synductis selecteren met de tool de synergie 
projecten in een vroegere fase. 
 
Wat betreft de communicatie zal een concreet communicatieplan en planning aan de 
gemeenten worden gepresenteerd.  
Voor het werkingsjaar 2015 heeft de Raad van Bestuur een budget van 2,9 miljoen euro 
uitgetrokken. 
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Een blik in de nabije toekomst 
 
Het jaar 2015 kondigt zich aan als zeer arbeidsintensief voor Synductis.  
 
Vooreerst is er de integratie van Proximus in de operationele en administratieve werking van 
de vennootschap. De samenwerking binnen Synductis dekt nu meer dan driekwart van het 
Vlaams Gewest. 
 
Voorts zal het aantal projecten met Synductis-coördinatie verder toenemen en aan belang en 
reikwijdte winnen.  
 
Tenslotte zal Synductis zich inspannen voor een nog meer doorgedreven, heldere en 
professionele communicatie naar de gemeentebesturen over de projecten op hun 
grondgebied. Zo willen we hen nauw betrekken bij Synductis en de voordelen die dankzij 
Synductis kunnen worden geboden. 
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Verslag van de Commissaris  
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Jaarrekening 
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Nr.  0502.445.845  VOL  2.1

BALANS NA WINSTVERDELING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Materiële vaste activa

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Oprichtingskosten

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

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

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

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

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

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

Financiële vaste activa

 5.4/

Verbonden ondernemingen ..............................................

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

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

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ..............................................................................

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

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

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

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

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

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op meer dan één jaar

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

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

Voorraden en bestellingen in uitvoering

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar

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

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

Geldbeleggingen

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

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

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

 5.2

 5.1

 5.3

 5.5.1

 5.14

 5.14

 5.5.1/
 5.6

 5.6

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

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

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

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

..........

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

.........

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

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

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

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

...........

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

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

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

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

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

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

173.314,44

181.014,44

7.700,00

7.700,00

7.700,00

1.028.927,45

859.177,07

797.072,78

62.104,29

169.750,38

1.209.941,89

7.700,00

7.700,00

7.700,00

7.700,00

1.145.904,43

172.958,23

172.958,23

972.946,20

1.153.604,43

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Toel.

4/2428

HDG001
Text Box

HDG001
Text Box



Nr.  0502.445.845  VOL  2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaarPASSIVA

Reserves

EIGEN VERMOGEN

Uitgiftepremies

Kapitaal

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

Wettelijke reserve.............................................................
Onbeschikbare reserves ..................................................

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

Overgedragen winst (verlies)

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

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

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

Uitgestelde belastingen

Overige risico's en kosten .................................................

SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 
vervallen ............................................................................

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

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

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

 5.7

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

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

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

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

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

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

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

...........

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

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

Belastingvrije reserves ......................................................
Beschikbare reserves .......................................................

Kapitaalsubsidies

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het 

netto-actief

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

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

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

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

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

........

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

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

 5.9

 5.8

 5.9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.600,00
18.600,00

10/15

10
100
101
11
12
13
130
131

1311
1310

132

14
15

19

16

160/5

160

161

162

163/5

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

133

168

17/49

17

170/4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45 5.9

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

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

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

1.191.341,89

1.191.341,89

672.812,21

672.812,21

516.536,14

516.536,14

1.993,54

1.993,54

1.209.941,89 1.153.604,43

18.600,00

18.600,00
18.600,00

1.135.004,43

1.135.004,43

990.395,80

990.395,80

141.727,89

141.727,89

2.880,74

2.880,74

18.600,00

Toel.

 5.9

5/2429
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COMMENTAAR BIJ DE ACTIVA 
 
 
IMMATERIELE VASTE ACTIVA 
 
Deze rubriek bevat de boekwaarde van de softwarelicenties en de bijkomende kosten 
(173.314,44/0,00). De evolutie wordt verder gedetailleerd in de Toelichting. 
 
FINANCIELE VASTE ACTIVA 
 
Andere financiële vaste activa: betreft 77 aandelen De Stroomlijn (7.700,00). 
 
 
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE  EEN JAAR 
  
Handelsvorderingen: de elementen van deze rubriek zijn de openstaande facturen aan Farys 
(585.575,34/0,00), THV A&TN-H (18.720,00/0,00), Proximus (185.197,13/0,00), en IWVA 
(7.580,31/0,00). 
 
Overige vorderingen: deze rubriek bevat terug te vorderen btw (62.104,29 / 172.958,23). 
 
 
OVERLOPENDE REKENINGEN 
 
Over te dragen kosten: door te rekenen kosten m.b.t. 2015 (169.750,38/0,00). 
Verkregen opbrengsten: nog door te rekenen aan de partners (0,00/972.946,20). 
 
 
 
 
 

 
 

30



COMMENTAAR BIJ DE PASSIVA 
 
KAPITAAL 
 
Geplaatst kapitaal: het kapitaal (18.600,00) is vertegenwoordigd door 1.860 aandelen, op naam 
van Eandis (930), IWVA (42) , IWVB (52) en TMVW (836). 
 
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 
 
Financiële Schulden: betreft de rekening-courant Eandis (672.812,21/990.395,80). 
 
Handelsschulden: betreft nog openstaande facturen Tenforce (22.651,20/0,00), Eandis 
(347.449,70/0,00), THV A&TN-H (83.635,20/0,00) en nog te ontvangen facturen Proximus 
(6.732,26/0,00), Farys (56.067,78/141.727,89). 
 
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten:  
Belastingen: bedrijfsvoorheffing bestuurders & commissarissen m.b.t. presentiegelden (1.993,54/ 
2.880,74). 
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Nr.  0502.445.845  VOL  3

RESULTATENREKENING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfskosten

Bedrijfsopbrengsten

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

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

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

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

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

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

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

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

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in 
uitvoering en handelsvorderingen:  toevoegingen 
(terugnemingen) ........................................................(+)/(-)

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

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs-
kosten ............................................................................ (-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

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

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

Financiële opbrengsten

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

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugneming) .................(+)/(-)

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

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor 

belasting

 5.10

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

.

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

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ............(+)/(-)

 5.10

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

 5.10

Voorzieningen voor risico's en kosten:  toevoegingen 
(bestedingen en terugnemingen) ..............................(+)/(-)  5.10

 5.10

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

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

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

Andere financiële opbrengsten .........................................  5.11

Financiële kosten  5.11

1.833.923,24

1.833.923,24

1.828.141,15

1.811.136,59

16.805,56

199,00

5.782,09

11,65

11,65

5.790,83

2,91

5.790,83

972.946,20

972.946,20

972.942,68

972.820,28

122,40

3,52

3,52

3,52

70/74

70

630

62

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

631/4

635/7

640/8

649

9901

75

750

751

752/9

65

650

651

652/9

9902

Toel.

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

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

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

...

6/2432
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Nr.  0502.445.845  VOL  3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten

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

Andere uitzonderlijke opbrengsten ....................................

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële
vaste activa .......................................................................

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke 
kosten ......................................................................... (-)

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

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

Andere uitzonderlijke kosten .............................................

Uitzonderlijke kosten

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

Regularisering van belastingen en terugneming van 
voorzieningen voor belastingen .........................................

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Winst (Verlies) van het boekjaar

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

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

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
Toevoegingen (bestedingen) ....................................(+)/(-)

 5.11

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

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 

Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa .......................................................................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ..............................................................
Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa ...................

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

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

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

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

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

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

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

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

.......
Belastingen op het resultaat ........................................(+)/(-)  5.12

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

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .........................
.........................
....................Overboeking naar de belastingvrije reserves .......................

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

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

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

2,91

2,91

2,91

76

760

664/8

663

762

763

764/9

66

660

661

662

761

669

9905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

Toel.

7/2433
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COMMENTAAR BIJ DE RESULTATENREKENING 
 
BEDRIJFSOPBRENGSTEN 
 
Omzet: betreft de facturen aangerekend aan Eandis (759.244,09/0,00), Proximus 
(153.055,48/0,00), IWVA (6.264,72/0,00), Farys (915.358,95/0,00). 
 
BEDRIJFSKOSTEN 
 
Diensten en diverse goederen: de belangrijkste posten zijn de beheersfacturen Eandis en Farys 
(1.811.136,59/972.820,28). 
 
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste 
activa: de evolutie wordt gedetailleerd in de Toelichting. 
 
 
Andere bedrijfskosten: provinciebelasting (199,00/122,40). 
 
FINANCIELE KOSTEN 
 
Kosten van schulden: Cashpool Eandis (5.790,83/0,00). 
 
 
FINANCIELE OPBRENGSTEN 
 
Opbrengsten uit vlottende activa: vnl. i.v.m. cashpool Eandis (11,65/0,00). 
 
 
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT 
 
Intresten cashpool (2,91/0,00). 
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Nr.  0502.445.845  VOL  4

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING

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

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

Andere rechthebbenden .........................................................................

aan de wettelijke reserves ......................................................................

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

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

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

Over te dragen winst (verlies) 

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

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

Tussenkomst van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Te bestemmen winst (verlies)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9906

(9905)

14P

791/2

791

792

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/6

691

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

8/2435
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Nr.  0502.445.845  VOL  5.2.2

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

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

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

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

................................
     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

....

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

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

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

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

Mutaties tijdens het boekjaar

190.120,00

190.120,00

16.805,56

16.805,56

173.314,44

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112

9/2436
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Nr.  0502.445.845  VOL  5.4.3

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

...............................
     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

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

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

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

     xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Meerwaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

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

Mutaties tijdens het boekjaar

     xxxxxxxxxxxxxxx

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

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

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

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

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

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

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

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

Mutaties tijdens het boekjaar

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER 

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

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

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

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

..........

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

7.700,00

7.700,00

7.700,00

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10/2437
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Nr.  0502.445.845  VOL  5.5.1

DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

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

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

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschappelijke rechten

rechtstreeks doch-
ters

Aantal % %

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

Jaarrekening
per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

De Stroomlijn CVBA 31/12/2013 EUR
Brusselsesteenweg 199 
9090 Melle
België
0886.337.894

257.700  0

Aandelen op naam 77 2,99 0,00

11/2438
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Nr.  0502.445.845  VOL  5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van 

Aandelen

Vastrentende effecten

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

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

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

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

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

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

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

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

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

.

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERLOPENDE REKENINGEN

Boekjaar

Over te dragen kosten 169.750,38

12/2439
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Nr.  VOL  5.7 0502.445.845

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

STAAT VAN HET KAPITAAL

Maatschappelijk kapitaal

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

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

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

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 18.600,00

18.600,00

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

18.600,00 1.860maatschappelijke aandelen zonder nominale waarde

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX 1.860

XXXXXXXXXXXXXX

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

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

Niet-opgevraagd
bedrag

Opgevraagd,
niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal

Codes

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

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

(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten 

Eigen aandelen

Boekjaar

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag
..........................
..........................
..........................
..................

Aantal aandelen

Gehouden door haar dochters

Codes

8722

8731

8732

8721

Kapitaalbedrag

Aantal aandelen

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

8740

Maximum aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8746

8745

8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

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

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

.........

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

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

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

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

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

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

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

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

13/2440
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Nr.  VOL  5.7 0502.445.845

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Aandelen buiten kapitaal

Boekjaar

Verdeling

Aantal aandelen

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

Codes

8762

8771

8781

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

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

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

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

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

14/2441
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Nr.  0502.445.845  VOL  5.9

Codes Boekjaar

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 jaar 

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

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

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

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

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

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

....

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

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15/2442

HDG001
Text Box

HDG001
Text Box



Nr.  0502.445.845  VOL  5.9

Codes Boekjaar

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa 

van de onderneming

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

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

Belastingen

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

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

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

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

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

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

(post 450/3 van de passiva)

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

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

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

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

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

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten .......................................................

1.993,54

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

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

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

9032

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERLOPENDE REKENINGEN
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BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet

Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

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

Andere bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend

of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

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

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

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

9087

9086

9088

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

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

Personeelskosten

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

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

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

620

621

622

623

624

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

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

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

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

Waardeverminderingen

Op handelsvorderingen

635

9110

9111

9112

9113

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

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

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

Voorzieningen voor risico's en kosten

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

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

Andere bedrijfskosten

Bedrijfsbelastingen en -taksen ............................................................................. 199,00 122,40

9115

9116

640

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde 

personen

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

9096

9097

9098

617

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

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

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ..............................................................
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BELASTINGEN EN TAKSEN

BoekjaarCodes

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar

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

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

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

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

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

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

2,91

2,919135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

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

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

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

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

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor 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

BoekjaarCodes

Bronnen van belastinglatenties

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

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

9141

Andere actieve latenties

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

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

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

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

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

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

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

704.223,03

590.801,09

172.958,23

9146

9145

9148

9147
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VERBONDEN ONDERNEMINGEN

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

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als 
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming.............................

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

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

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

Andere vorderingen ...............................................................................................

Vorderingen op verbonden ondernemingen ..........................................................
..........................................................
...........Op meer dan één jaar ...........................................................................................

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

Geldbeleggingen

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

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

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

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

Schulden .....................................................................................................................
..........

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ...........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen.....................................................
.....................................................
.....................Financiële resultaten

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

....................................................Andere financiële opbrengsten .............................................................................
..................................................Kosten van schulden ............................................................................................

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

Financiële vaste activa

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

Schulden

585.575,34

585.575,34

728.879,99

728.879,99

11,65

5.790,83

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

..........

Realisatie van vaste activa

Verwezenlijkte meerwaarden

Verwezenlijkte minderwaarden

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

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

(280/1)

(280)

9271

9281

9291

9301

9311

9321

9331

9351

9341

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9481

9491

9362

9372

(282)

9272

9282

9292

9302

9352

(282/3)

9312

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

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

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

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

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

Achtergestelde vorderingen ...................................................................................

Andere vorderingen ...............................................................................................

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

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

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

Op hoogstens één jaar ..........................................................................................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van

deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de

transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap:

Nihil
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

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

BoekjaarCodes

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 identificieerbaar persoon

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

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

9503

Codes Boekjaar

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

Bezoldiging van de commissaris(sen)

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen

de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

3.862,509505

95061

95062

95063

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

........

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

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

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

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen

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

95081

95082

95083

Andere controleopdrachten

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

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

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

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

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

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

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

gemaakt*

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

vrijgesteld is om de volgende reden(en)*

De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*

De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*

In voorkomend geval, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het 
Wetboek van vennootschappen, is voldaan:

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de vrijstelling is
verleend:

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS

Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de 
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:

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

*    Schrappen wat niet van toepassing is.
**   Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor 
      het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en 
      waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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WAARDERINGSREGELS
 WAARDERINGSREGELS "SYNDUCTIS"

ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Deze rubriek bevat de geactiveerde bedragen in verband met de aankoop van softwarelicenties en de kosten met betrekking tot het
configureren van de eigen IT-infrastructuur.
Deze zijn aan kostprijs gewaardeerd en worden afgeschreven over een periode van 3 jaar vanaf de maand volgend op de aankoop en
volgens de lineaire methode.
In het vorige boekjaar werden en geen immateriële vaste activa verworven. Deze zijn pas in de loop van het boekjaar 2014 aangeschaft
en resulteerde in een  afschrijvingsbedrag van  16.805,56 euro.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De deelnemingen worden geboekt tegen aanschaffingsprijs. De bijkomende kosten worden onmiddellijk ten laste van het resultaat
genomen.
Waardeverminderingen worden geboekt en ten laste van het resultaat genomen wanneer blijkt dat, rekening houdend met het eigen
vermogen, de rentabiliteit en de toekomstverwachtingen van de betrokken vennootschap, er zich een duurzame waardevermindering
voordoet.
Terugnemingen van waardeverminderingen worden geboekt en in het resultaat opgenomen wanneer de evolutie van de betrokken
vennootschap dit rechtvaardigt. 
Voor andere deelnemingen en vorderingen worden dezelfde regels toegepast.

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
Deze vorderingen worden tegen hun nominale waarde geboekt. In het geval van een faillissement of concordaat wordt de vordering
onmiddellijk afgeschreven en de belasting over de toegevoegde waarde teruggevorderd. Voor vorderingen welke meer dan een jaar
vervallen zijn, en in behandeling van de juridische dienst, wordt een waardevermindering ten belope van 100% exclusief belasting over de
toegevoegde waarde geboekt. Ook op andere vorderingen kunnen waardeverminderingen worden toegepast die aan elk afzonderlijk geval
zijn aangepast.

OVERLOPENDE REKENINGEN
De tijdens het boekjaar of vorige boekjaren gemaakte lasten die behoren tot één of meerdere latere boekjaren, worden prorata
gewaardeerd tegen het bedrag dat betrekking heeft op latere boekjaren.
De gedeelten van opbrengsten waarvan de inning pas plaats zal vinden tijdens één of meer komende boekjaren, worden gewaardeerd
tegen het bedrag dat betrekking heeft op het lopende boekjaar.

PASSIVA

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
Schulden op ten hoogste één jaar worden gewaardeerd aan nominale waarde.
De fiscale en sociale voorzieningen worden vastgesteld door evaluatie van de meest waarschijnlijke schuld. 

OVERLOPENDE REKENINGEN
De toe te rekenen kosten worden prorata gewaardeerd tegen de bedragen die betrekking hebben op het lopende boekjaar.
De over te dragen opbrengsten worden prorata gewaardeerd tegen de bedragen die betrekking hebben op komende boekjaren.
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