Vlaamse Participatiemaatschappij
Nr.

0461.696677

VOL 2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA
VASTE ACTIV
Oprichtingskosten
immateriële vaste activ
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en ui rus ing ..................................
Meubilair en rollend materieel ..........................................
Leasing en soortgelijke rechten ......................................
Overige materiele vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ......................

Financiële vaste acti
Verbonden ondern

Andere financiële vaste adiva ..........................................
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten ...................
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op meer dan een jaar .....................................
Handelsvorderingen
Overige vordennge
Voorraden en bestellingen in uitvoering ...........................
Voorraden ......................................................................
Grond- en hulpstoffen
Goederen in bewerkin
Gereed product
Handelsgoederen
Onroerende goederen bestemd voor verkoop .............
Vooruitbetalingen
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste &n jaar ...................................
Handelsvorderingen ........................................................
Overige vorderingen ..........................................................
Geldbeleggingen

Overige beleggingen .......................................................
Liquide middelen

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

Overlopende rekeningen

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

TOTAAL DER ACTIVA ...........................

Nr.

VOL 2.2

O461896677

PASSIVA

Toel.

EIGEN VERMOGEN
5.7
Niet-opgevraagd kapitaal

Beschikbare reserve
Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .........
Voorzieningen voor risico's en kosten ................................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ........................
Belastingen
Grote herstellings- en onderhoudswerken .........................
Overige risico's en kosten

5.8

Uitgestelde belastingen
SCHULDEN
5.9

Schulden op meer dan ben jaar
Financiële schulden
Achtergestelde I
Niet-achtergestelde obligatieleningen . .

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

Leasingschulden en sooilgeiijke schulden .................
Kredietinstellingen
Overige leningen
Handelsschulden
Leverancier
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................
Overige schulden
Schulden op ten hoogste één jaar ........................................
5.9

Kredietinstellingen

Handelsschulden . ...................... ............... ......... .............
Leverancier
Te betalen wissels
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten

5.9

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

Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

5.9

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Nr.

VOL 3

O461896677

RESULTATENREKENING
Toe1.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

70174

Bedrijfsopbrengsten
Omzel .......................................................................

5 10

70

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
71
l(-)
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ............i+)
Geproduceerde vaste activa .........................................

72

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

5.10

Bedrijfskosten ......................................................................

74
60164

.

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

15.332

59.198

60

Aankopen

60018

Voorraad: afname (toename) .............................

(+)I(-)

609

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

61

Bezoldigingen. sociale lasten en pensioenen ............ (+)l(-)

5.10

14.225

58.093

1.107

1.105

62

Afschrijvingen en waardeveminderingen op
oprichtingskosten OP immateriële en materiele vaste

.

630

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

63114

Voordeningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .............. ............+)l )

5.10

63517

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

5.10

64018

Als herstructureringskostengeactiveerde bedrijfskosten ...........................................................................

(-1

649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) ... ...................................... l(-)

9901

Financiële opbrengsten .............................................

75

Opbrengsten uit financiële vaste activa ..........................
Opbrengsten uit vlottende activa ......................................
Andere financiële opbrengsten .......................................
Financiële kosten .............................................................

l8826453

-59.198
18 922.108

750

17.972.135

17.887.841

751

854.318

1O33514

5.1 1

75219

5.1 1

65

Kosten van schulden

650

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden. bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming) ................ (+)l(-)

651

Andere financiële kosten .................................................
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor
belasting ..................................................................... (+)l(-)

-15.332

753
141.973

66.213

141.509

66.015

65219

464

198

9902

18659.148

l8796697

1

Nr.

VOL 3

O461896677
Codes

Uitzonderlijke opbrengsten

Boekjaar

Vorig boekjaar

76

Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriele en materiële
vaste activa

760

Terugneming van waardeverminderingen op financiele
761
risico's en kosten

762

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa .... .............

763

Andere uitzonderlijke opbrengsten

76419

Ulhonderlljke kosten

66

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

660

Waardeverminderingen op financiëie vaste activa ............

661

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

662
663

Minderwaarden bij de realisatie van vaste adiva ..............
Andere uitzonderlijke kosten

5.11

Als her
kosten

66418
669

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting ..........(+)l(-)

9903

Onürekkingen aan de uitgestelde belastingen ....................

780

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

680

Belastingen op het resultaat ........... ... . . . . . . .........( ) l

5.12

67/77

Belastingen

67013

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

77

Winst (Verlies) van het boekjaar ....................~ .............
.
(+)l(-)

9904

Onnrekklng aan de belastingvrije reserves ........................

789

Overboeklng naar de belastingvrije reserves ............ ~ ~ ~ . .

689

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

9905

~

18569.148

277.327
284.115

18,796697

198.081
198.081

6.788
18.391.821

18.598.616

18.391.821

18598.616

