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1.  Beheers- en 
controleorganen

RAAD VAN BESTUUR
In overeenstemming met haar statuten wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur, behalve voor de materies 
die bij wet, decreet of in de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur kwam 11 keer bijeen 
in 2013: op 22 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni, 10 september, 22 oktober, 19 november, 10 en 12 december
op 22 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni, 10 september, 22 oktober, 19 november, 10 en 12 december

De bestuurders: 

Claude DESAMA, Voorzitter1

Christophe DISTER, Ondervoorzitter1

Sophie DUTORDOIR, Ondervoorzitter
Anne VEREECKE, Ondervoorzitter1

Denis BARTH1

Willy BORSUS1

Daniel BURNOTTE1

Fabian COLLARD1

Marc DEBOIS1

Renaud DEGUELDRE1

Olivier DE RIEMAECKER
Didier DONFUT1

Paul FICHEROULLE1

Fernand GRIFNÉE, Afgevaardigd bestuurder2 
Jean-Pierre HANSEN
Philippe KNAEPEN1

Raymond MARÉCHAL1

Guy PETIT1

Luc RIGAUX1

Marc SIEUX1

Philippe VANBEVER

Secretaris Francis GENNAUX3

1 Onafhankelijk bestuurder in ORES in de zin van artikel 3 van het Elektriciteits- en Gasdecreet van 17 juli 2008.
2 Fernand GRIFNÉE woont alle vergaderingen van de beheers- en controleorganen van de vennootschap bij.

3 Francis GENNAUX neemt het secretariaat waar voor alle beheers- en controleorganen van de vennootschap.
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UITVOEREND EN STRATEGISCH COMITÉ
Na overlegging van de dossiers door de voorzitter van het 
directiecomité en op zijn voorstel, heeft dit comité de taak 
om de beslissingen van de raad van bestuur voor te bereiden 
voor alle materies die verband houden met de strategische 
en vertrouwelijke taken opgesomd in het Gas- en in het Elek-
triciteitsdecreet van 12 april 2001 en 19 december 2002.
Het comité kwam 10 keer bijeen in 2013: op 22 januari, 
19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni, 10 september, 
22 oktober, 19 november en 10 december 2013.

De leden van het uitvoerend en strategisch 
comité zijn onafhankelijke bestuurders 

Claude DESAMA, Voorzitter
Denis BARTH
Daniel BURNOTTE
Marc DEBOIS
Renaud DEGUELDRE
Christophe DISTER
Didier DONFUT
Raymond MARÉCHAL
Anne VEREECKE

BENOEMINGS- EN LOONCOMITÉ
Het comité kwam 5 keer bijeen in 2013: op 22 januari,  
6 februari, 13 maart, 10 september en 3 december 2013.
Dit comité moet de raad van bestuur bijstaan in alle aange-
legenheden betreffende de benoeming en het loon van de 
bestuurders en comitéleden.
Het comité bracht verslag uit op de vergaderingen van de 
raad van bestuur van 22 januari, 19 februari, 19 maart en 
10 september 2013

Het comité is samengesteld uit:

Philippe KNAEPEN, Voorzitter
Fabian COLLARD
Marc DEBOIS
Sophie DUTORDOIR
Guy PETIT

AUDITCOMITÉ
Het comité kwam 3 keer bijeen in 2013: op 26 maart, 
10 september en 3 december 2013. 
Het comité heeft de taak de raad van bestuur te assisteren en 
te adviseren over de rekeningen van de vennootschap, maar 
ook over het interne controlesysteem van de vennootschap, 
het interne auditprogramma, de conclusies en aanbevelin-
gen geformuleerd in de interne audit.

Het comité is samengesteld uit:

Philippe VANBEVER, Voorzitter
Denis BARTH
Renaud DEGUELDRE
Raymond MARECHAL
Luc RIGAUX

ETHISCH COMITÉ
Het comité kwam bijeen op 19 maart 2013.
Het moet nagaan of zowel de personeelsleden als de be-
stuurders de regels op de vertrouwelijkheid van de persoons- 
en handelsgegevens naleven.

Het comité is samengesteld uit: 

Marc SIEUX, Voorzitter
Willy BORSUS
Daniel BURNOTTE
Paul FICHEROULE 
Didier DONFUT 

DIRECTIECOMITÉ
De operationele leiding van de vennootschap, inclusief het dagelijks beheer en de vertegenwoordiging van de vennootschap 
tegenover derden, wordt aan het directiecomité toevertrouwd.

De leden van het directiecomité: 

Fernand GRIFNÉE, Voorzitter
Isabelle CALLENS, Afdeling Public Affairs en Communication
Christine DECLERCQ, Afdeling Bestuur, Juridische zaken en Verzekeringen
Dominique HORLAIT, Afdeling Infrastructuren
Benoît HOUSSARD, Technische Afdeling
Inne MERTENS, Afdeling Marktbeheer & Klanten
Dominique OFFERGELD, Afdeling Finances & Controlling
Chantal PONT, Afdeling Human resources
Eric VAN den RUL, Afdeling Informatica

Secretaris Francis GENNAUX

De vaste en variabele vergoeding voor de bestuurders voor hun functies binnen de raad van bestuur en de 
verschillende comités kwam in 2013 op 310.910,40 €.
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Geachte mevrouw, geachte heer, 

Conform de wet en onze statuten hebben we de eer u ver-
slag uit te brengen over de activiteiten van de vennootschap 
in haar zesde boekjaar. Graag leggen we u de per 31.12.2013 
afgesloten geconsolideerde jaarrekening en balans ter 
goedkeuring voor. 

1.  ELEMENTEN VAN DE BALANS 
PER 31 DECEMBER 2013

a) Activa

De oprichtingskosten voor een bedrag van 4.199.474 € 
bestaan uit de uitgiftekosten van de obligatielening van 
350.000.000 €, uitgegeven op 02 oktober 2012. Deze worden 
afgeschreven over de looptijd van de lening. 

De immateriële vaste activa voor een bedrag van 3.851.288 € 
bestaan uit onderzoeks- en ontwikkelingskosten in het kader 
van,bijvoorbeeld, de ‘smart grids en ontwikkeling van slimme 
netten”. Deze projecten omvatten het aandeel van de lonen 
van onze IT-resources die op dit project zijn ingezet, maar 
ook de consultancykosten nodig voor die ontwikkeling.

De financiële vaste activa van 383.450.491 € zijn samenge-
steld uit:

• Een effectenportefeuille van 964.839 € deelbewijzen van 
Index’is scrl voor een bedrag van 910.589 €;

• Een effectenportefeuille van 60 deelbewijzen van Index’is 
scrl voor een bedrag van 3.100 €; deze vennootschap werd 
in mei 2011 opgericht om er het clearing house in onder 
te brengen;

• Een effectenportefeuille van 4.077 € deelbewijzen N’Allo 
scrl voor een bedrag van 407.700 €;

• Voorschotten aan de DNB voor een bedrag van 
379.900.000 € gekoppeld aan privébeleggingen die ORES 
bedong in het kader van het thesauriebewijzenprogramma 
en de obligatielening uitgegeven door ORES in oktober 
2012;

• Een voorschot van de vennoten aan Index’is van 1.470.000 €;
• Een voorschot van de vennoten aan Atrias van 205.085 €;
• Huurwaarborgen (455.090 € voor gebouwen gehuurd 

in Loyers en 36.199 € voor een gebouw gehuurd in 
 Louvain-la-Neuve)

• Een waarborg voor de renovatie van de Nationale 4: 62.427 €;
• Diverse waarborgen voor 300 €.

2. Beheersverslag 
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De voorraden en bestellingen in uitvoering bedragen 
20.444.038 € en zijn over het hele Waalse grondgebied ver-
spreid, maar het voornaamste deel bevindt zich in het be-
voorradingsmagazijn van Aye (Marche-en-Famenne). Sinds 
het voorgaande boekjaar voeren we een nieuw aankoop-
beleid waardoor we de omloopsnelheid van de voorraden 
kunnen verbeteren, wat tot gevolg heeft dat die voorraad 
verminderd is bij de afsluiting van het boekjaar.
De handelsvorderingen, 116.203.717 €, stemmen overeen 
met de klantenbalans en dubieuze vorderingen (beperkt in 
aantal en volledig gedekt door voorzieningen). Ze bestaan 
voornamelijk uit vorderingen op TECTEO (1.474.667 €) en op 
ORES Assets (12.813.585 €). 
De overige vorderingen (21.572.700 €) bestaan voorname-
lijk uit een voorschot in rekeningen-courant toegestaan aan 
ORES Assets voor een bedrag van 17.368.097 €. De rest 
wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door de energie-
premie van het Waals Gewest terug te vorderen bij de DNB 
(16.050 €), vorderingen met betrekking tot het personeel 
(228.443 €) en terug te vorderen belastingen en voorheffin-
gen voor 3.957.202 €.

De beleggingen, voor een totaal bedrag van 201.174.028 €, 
werden gerealiseerd conform de beslissingen van de raad 
van bestuur die een omzichtig beleid op dat vlak wil voe-
ren. De beleggingen in BEVEK’s ING, BNP Paribas, Belfius 
en KBC vertegenwoordigen een bedrag van 61.355.689 €, de 
beleggingen op termijnrekeningen bij Belfius, KBC en ING 
vertegenwoordigen 138.313.774 €. De rest bestaat uit een 
optie gebruikt ter dekking op BEVEK ING (1.504.565 €).

De liquide middelen, 9.742.234 €, omvatten de liquiditeiten 
op zichtrekeningen en in handelsfondsen.

De overlopende rekeningen op de actiefzijde voor 3.693.259 € 
vertegenwoordigen voornamelijk de voorzieningen voor in-
teresten te ontvangen op voorschotten en bankbeleggingen 
(915.207 €), vooruitbetaalde huurbedragen (252.857 €), fac-
turen ingeschreven tijdens het boekjaar 2013 maar die ge-
deeltelijk op 2014 betrekking hebben (1.812.383 €), net als 
uitgiftepremies op privébeleggingen (396.300 €).

b) Passiva

Aan het einde van het boekjaar 2013 is het kapitaal met 
457.560 € identiek met het kapitaal per 31 december 2012.  
Het is in handen van de Waalse gemengde distributienetbe-
heerder ORES Assets, maar ook van de zuivere financierings-
intercommunales IDEFIN, IPFH, FINEST, SOFILUX, FINIMO, 
SEDIFIN en IEG, net als van TECTEO. Dat kapitaal is procen-
tueel als volgt onder hen verdeeld: 

De rekening ‘subsidie in kapitaal’ werd gecrediteerd voor 
een bedrag van 5.492 €, dit is de subsidie ontvangen van 
het Waals Gewest in het kader van een beheerproject van 
stroomdistributienetten open voor vernieuwbare energie. De 
subsidie sluit aan op de toekenning van een envelop door de 
Waalse regering in het kader van het GREDOR-project.

De financiële schulden op lange termijn (539.750.000 €) be-
staan uit privébeleggingen voor een bedrag van 189.750.000 € 
en uit de obligatielening voor een bedrag van 350.000.000 €. 

De handelsschulden van 61.486.212 € stemmen overeen met 
de leveranciersbalans, te ontvangen creditnota’s van facturen 
en bevatten geen specifieke schulden waarover betwisting 
bestaat. 

De schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale 
lasten ten belope van 38.997.899 € zijn samengesteld uit 
• m.b.t. de belastingen (1.670.653 €): de btw te betalen op 

de verrichtingen van december 2013 (862.071 €) en de 
resterende te betalen bedrijfsvoorheffing (aangifte van 
 december 2013 voor een bedrag van 808.582 €)

• m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten (37.327.246 €): de 
voorzieningen voor te betalen premies (bonussen) en 
bezoldigingen (niet opgenomen vrije dagen, overuren, 
aanwezigheidspenningen) voor 9.633.118 €, de RSZ voor 
9.669.761 €, net als de voorziening voor het vakantiegeld 
uit te keren in 2014 voor 17.779.310 € en diverse jaarlijkse 
bijdragen (RIZIV, RSZ).

De overige schulden (9.776.046 €) bestaan voornamelijk 
uit het saldo van de rekening-courant tegenover TECTEO 
(6.250.849 €), tegenover het personeel (via de sociale fond-
sen voor 2.198.338 €) en enkele inkomsten die nog geregula-
riseerd moeten worden (134.673 €).

De overlopende rekeningen op de passiefzijde (13.812.286 €) 
omvatten meer bepaald de voorziening tot dekking van de 
rentes te betalen aan werknemers die voor de gemengde 
 kabeldistributie-intercommunales  werkten (3.785.465€) en 
een bedrag van 8.047.464 € aan financiële kosten, voorname-
lijk met betrekking tot onze privébeleggingen en de obliga-
tielening.

Sector 
ORES Assets

Aantal  
effecten Percentage

Namur 326 13,26%

Hainaut Électricité 641 26,06%

Hainaut Gaz 588 23,90%

Est 69 2,80%

Luxembourg 191 7,76%

Verviers 119 4,84%

Brabant wallon 381 15,49%

Mouscron 137 5,57%

Aantal  
effecten Percentage

ORES Assets 2.452 99,68%
IDEFIN 1 0,04%

IPFH 1 0,04%

FINEST 1 0,04%

SOFILUX 1 0,04%

FINIMO 1 0,04%

SEDIFIN 1 0,04%

IEG 1 0,04%

TECTEO 1 0,04%
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2.  ELEMENTEN VAN DE RESULTAAT-
REKENING PER 31 DECEMBER 2013

De omzet bedraagt 542.241.178 €. Dit vertegenwoordigt de 
kosten in rekening gebracht aan ORES Assets (535.724.582 €) 
en de werkzaamheden uitgevoerd voor rekening van derden 
(6.516.596 €). De rest van de bedrijfsopbrengsten is samen-
gesteld uit de overige exploitatieopbrengsten (9.136.509 €) 
die hoofdzakelijk bestaan uit de terugvordering van algeme-
ne kosten en personeelskosten, net als de terugvorderingen 
op alle herfacturaties met betrekking tot overeenkomsten 
gesloten door de vennootschap en uit opbrengsten gekop-
peld aan de activering van personeelskosten voor onder-
zoeks- en ontwikkelingsprojecten (2.918.759 €).

Het resultaat van ORES per 31 december 2013 is nihil. Dat 
is het gevolg van het principe volgens hetwelk de activiteit 
‘netbeheer’ tegen de kostprijs door ORES wordt uitgevoerd 
voor de Waalse gemengde distributienetbeheerder. 

De aankoop van goederen vertegenwoordigt 67.525.088 €.

De diverse goederen en diensten, voor 240.500.485 €, be-
staan grotendeels uit investerings- en exploitatiewerkzaam-
heden en de bijdragen van derden (honoraria van N’Allo, 
advocaten, Index’is of ook de bijdragen betaald aan Elec-
trabel in het kader van informaticadiensten geleverd door 
de teams van GDF One-IT). De rest zijn kosten betreffende 
gebruiksvergoedingen, het rollend materieel, huurgelden en 
huurkosten, postkosten, representatiekosten, opleidingen…

De lonen, sociale lasten en pensioenen komen 242.056.068 €.

De post “afschrijvingen” (362.556 €) vertegenwoordigt de de-
preciatie van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

De overige bedrijfskosten (242.110 €), dat zijn voornamelijk 
de definitieve financiële reconciliatie van de volumes (rest-
term) voor de jaren 2009, 2010 en 2011, net als de roerende 
voorheffing van 2012 en 2013 met betrekking tot huurgebou-
wen (164.452 €).

De financiële kosten van 21.745.277 € bestaan voornamelijk 
uit interesten op de obligatielening (14.000.000 €), in  oktober 
2012 ondertekend voor een bedrag van 350.000.000 €, de 
interesten op langlopende thesauriebewijzen (6.913.240€) 
(privébeleggingen genoemd), in 2012 ondertekend voor een 
bedrag van 189.750.000 €, de afschrijvingen op uitgiftekos-
ten van leningen en uitgiftepremies op leningen en privébe-
leggingen voor 619.065 €, net als diverse bankkosten.
 
De belastingen voor een bedrag van 3.886.615 € vertegen-
woordigen de belastingsprovisie op het resultaat van het 
boekjaar 2013 (-1.488.967 €), de roerende voorheffing gekop-
peld aan interesten op beleggingen en rekeningen-courant 
(5.375.582 €).

De financiële opbrengsten van 21.745.331 € bestaan hoofd-
zakelijk uit interesten op beleggingen (3.018.721 €), op voor-
schotten aan vennoten (12.129 €), op rekeningen-courant 
(18.645.672 €), net als uit de meerwaarde gerealiseerd op de 
verkoop van BEVEK’s (67.373 €).

1°   Gegevens over belangrijke gebeurtenissen 
na de afsluiting van het boekjaar 
« Niet van toepassing »  

2°  Indicaties over omstandigheden die de 
ontwikkeling van de vennootschap merkelijk 
kunnen beïnvloeden
« Niet van toepassing » 

3°  Indicaties over activiteiten op het vlak van 
onderzoek en ontwikkeling
« Niet van toepassing » 

4°  Indicaties over het bestaan van bijhuizen van 
de vennootschap
« Niet van toepassing » 

5°  De balans toont geen enkel overgedragen 
verlies en de resultaatrekening toont geen ver-
lies gedurende twee opeenvolgende boekjaren

6°  Alle gegevens moeten daarin opgenomen zijn 
krachtens het Vennootschappenwetboek
« Niet van toepassing » 

7°  Het gebruik van financiële instrumenten door 
de vennootschap
ORES centraliseert de liquiditeiten voor rekening van de 
distributienetbeheerders en beschikt in dien hoofde over 
rekeningen-courant tegenover deze laatsten die, indien 
ze fondsen nodig hebben, bijgevolg niet blootgesteld 
worden aan prijsrisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s 
en thesaurierisico’s.  

8° Verslag over de risico’s en onzekerheden

Beschrijving van de maatregelen m.b.t. de risico’s 
en onzekerheden waarmee ORES geconfronteerd 
wordt.

Sinds 2009 is ORES als operator belast met de exploitatie 
van de stroom- en aardgasdistributienetten van de Waalse 
gemengde distributienetbeheerders (hierna “de DNB’s”) die 
fusioneerden tot de eengemaakte DNB (eDNB), namelijk 
ORES Assets, die op 31 december 2013 is ontstaan. 

ORES scrl en ORES Assets vormen een coherente economi-
sche groep, onder de naam ORES, waarvoor jaarlijks een ge-
consolideerde analyse van de risico’s en onzekerheden wordt 
uitgevoerd. 

In het licht van de nieuwe energie-uitdagingen zal ORES zijn 
activiteiten moeten verstevigen en diversifiëren, maar zich te-
gelijk op zijn core business concentreren en een strategische 
positie innemen om aan de huidige verwachtingen van de 
markt te voldoen: aanbod van nieuwe energieproducten en 
-diensten, beheer van elektrische herlaadpalen, optischeve-
zelnetwerken enz. Anders gezegd, de bestaansreden van de 
DNB, zijn rol als marktfacilitator verstevigen en dé referentie 
op de markt worden.

Bovendien was het boekjaar 2013 een prima gelegenheid om 
na te denken over de nieuwe waarden van ORES en over een 
nieuwe bedrijfscultuur. De voornaamste pijlers van die nieuwe 
cultuur: bevordering van de proactiviteit, verantwoordelijk-
heidszin en de actualisering van de competenties in lijn met de 
nieuwe mogelijke rollen van de DNB’s. Zo willen we de organi-
satie en het personeel op de nieuwe uitdagingen afstemmen.
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a)  Regelgevende, regulatoire 
en institutionele risico’s

De omzetting van de Europese richtlijnen m.b.t. de energie-
markt in Belgische wetten en decreten legt het wettelijke ka-
der vast dat op de energiedistributie van toepassing is. De 
richtlijnen die op 13 juli 2009 op Europees niveau werden 
goedgekeurd (“Derde energiepakket”) werden in Belgisch 
recht omgezet door de wet van 8 januari 2012. Een ontwerp 
tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende 
de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt werd 
in april 2014 door het Waals parlement goedgekeurd om de 
omzetting in Waals recht te verzekeren. 

De omzetting in de federale wet heeft een regulatoire impact 
op de organisatie en werking van de energiemarkt: de konink-
lijke besluiten van 2 september 2008 betreffende de tarieven 
worden opgeheven en voortaan is de regulator als enige be-
voegd om de prijszettingsmethode voor de energiedistribu-
tie te bepalen. In het kader van de zesde staatshervorming 
- waarvan de wet op 6 januari 2014 werd goedgekeurd - zal 
de prijszettingsbevoegdheid voor de openbare aardgas- en 
stroomdistributie vanaf 1 juli 2014 van de federale staat naar 
de deelstaten overgeheveld worden. In het Waals gewest 
wordt de CWaPE, de Waalse Energiecommissie, samenge-
steld en zal een regulerende rol op zich nemen, maar ook de 
prijszettingsmethode vastleggen. In mei 2013 anticipeerde 
de CWaPE hier al op en bereide de eerste overgangsbepa-
lingen voor de prijszetting voor stroom en aardgas voor en 
legde ze voor aan de DNB’S en aan de marktspelers. 

In afwachting van deze overdracht blijft de verlenging van de 
tarieven van 2012 van toepassing voor 2013 en 2014. ORES 
werkt nu al met vaste tariefenveloppen. De bevoegdheids-
overdracht verlaagt gedeeltelijk de risico’s en onzekerheden 
gekoppeld aan het feit dat de activiteiten van de DNB’S on-
derworpen zijn aan regelgevingen op verschillende beslis-
singsniveaus (Europees, federaal en gewestelijk). 

Met betrekking tot de bestemming van de regulatoire saldi 
2008 en 2009 en over de grootte en de bestemming van de 
regulatoire saldi 2010 tot 2013 werd toe nu toe nog geen be-
slissing genomen. Wel startte de CWaPE al met de controle 
van de jaarverslagen.

Openstaande geschillen kunnen een invloed hebben op 
de tarieven toegepast voor de huidige regulatoire periode, 
zowel voor de tarieven van de DNB’S als voor die van de 
beheerder van het elektriciteitstransmissienet (TNB) (die een 
deel van het distributietarief vormen). 
  
In 2009 gaf de Waalse regering goedkeuring aan haar Ge-
westelijke beleidsverklaring 2009-2014 getiteld “Une énergie 
partagée pour une société durable, humaine et solidaire” 
(een gedeelde energie voor een duurzame, menselijke en 
solidaire maatschappij). Eén hoofdstuk gaat over energie en 
stelt het volgende doel voorop: “minder verbruiken en her-
nieuwbare energiebronnen ontwikkelen in een transparante 
markt die voor iedereen toegankelijk is”. De uitvoering van 
bepaalde aspecten van deze verklaring en de omzetting van 
de richtlijnen van het Derde Energiepakket in Waals recht 
zullen wijzigingen met zich meebrengen voor de geweste-
lijke wetgeving die op de energiemarkt van toepassing is. 
De financiering van deze verschillende energiebeleidsmaat-
regelen genomen door de huidige regering steunt op de 
rechtstreekse interventie van de DNB’s.

Een voorbeeld: 
• De Waalse regering besloot een nieuw progressief, solidair 

en familiaal tariefmechanisme in te voeren. Dat mechanisme 
heeft grote gevolgen voor de DNB’s en legt hen een nieuwe 
openbaredienstverplichting op.

• De afschaffing van het groenestroomcertificaatmechanisme 
om kleinschalige hernieuwbare energievormen te onder-
steunen, vervangen door een subsidie uitgekeerd door de 
DNB’s (Qualiwatt).

2014 is ook een jaar van ingrijpende institutionele verande-
ringen. Enerzijds zijn er de gewestverkiezingen die mogelijke 
veranderingen in het energiebeleid inhouden en anderzijds 
een mogelijke vervanging van de huidige directeurs van de 
CWaPE van wie de mandaten vervallen.

De Raad van State heeft de DNB’s vrijgesteld van de meeste 
verplichtingen van het koninklijk besluit van 2 juni 2008 be-
treffende de minimale veiligheidsvoorschriften van bepaal-
de oude elektriciteitsinstallaties op de werkplaats. Toch legt 
het koninklijk besluit van 4 december 2012 hen strengere 
verplichtingen op dan oorspronkelijk voorzien, met dezelfde 
zware financiële gevolgen voor de komende jaren. Tegen dit 
koninklijk besluit werd op 19 februari 2013 een verzoek tot 
vernietiging bij de Raad van State ingediend door Synergrid, 
de federatie van de stroom- en aardgasdistributienetbeheer-
ders en enkele DNB’S.

In november 2013 werd een bi-gewestelijk akkoord gesloten 
dat de nieuwe intercommunale ORES Assets aan de Waalse 
wetgeving op de intercommunales onderwerpt. Hier dient 
aangestipt dat ORES Assets weliswaar onder twee gewesten 
valt, maar dat de statuten in zeer grote mate de bepalingen 
van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decen-
tralisatie overnemen.  Deze nieuwe wetgevende context 
brengt de nodige aanpassingen met zich mee voor de recent 
opgerichte intercommunale. 

Zoals gezegd, startten de acht Waalse gemengde DNB’S 
een fusieproces in 2013 waaruit op 31 december 2013 ORES 
Assets is ontstaan. De opzetting van de structuren, organen 
en nieuwe procedures vergen alle aandacht van ORES. In die 
lijn startte ORES de nodige formaliteiten m.b.t. de oprichting 
van ORES Assets, zowel bij de btw, RSZ, Douane en Accijn-
zen, RSVZ en schrapte de overeenstemmende inschrijvingen 
van de Waalse gemengde DNB’S.

b) Operationele risico’s

Exploitatierisico’s
Het decreet betreffende de informatie, coördinatie en or-
ganisatie van werkzaamheden onder, op of boven wegen 
of waterwegen, door het Waals parlement aangenomen op 
30 april 2009, zou op 1 januari 2011 van kracht worden. 
Op 28 november 2013 werd een wijzigend decreet goedge-
keurd. Dat stelde de invoegetreding van het decreet vast op 
uiterlijk 31 december 2014, met uitzondering van de oprichting 
van de Commissie. Deze Commissie, die tegen midden 2014 
moest opgericht zijn, zal bevoegd zijn om mee te werken aan 
de opstelling van de regels, aan richtlijnen e.d. nodig om de 
uitvoerende besluiten (verwacht eind 2014) te kunnen goed-
keuren. Omdat dat decreet mogelijk invloeden kon hebben op 
de planning en coördinatie van de werkzaamheden uitgevoerd 
door ORES (en de andere ondergrondse leiding exploitanten), 
net als op de cartografie, was een gecoördineerde actie 
noodzakelijk.



10 FINANCIEEL VERSLAG - ORES scrl 2013

2.
 B

E
H

E
E

R
S

V
E

R
S

LA
G

Die actie resulteerde in de opstelling van het “Waalse charter 
van ondergrondse leiding exploitanten voor de veiligheid en 
coördinatie van werkzaamheden op het openbaar domein”, 
ondertekend begin maart 2011. 

Het Besluit van de Waalse regering van 30 maart 2006 betref-
fende de verplichting van openbare dienstverlening, bepaalt 
dat de distributienetbeheerders - in overleg met de CWaPE 
en de leveranciers - verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, 
uitvoering en exploitatie van een gemeenschappelijk her-
laadsysteem voor budgetmeters (BM) geldig op het hele 
grondgebied. Dat systeem moet het, minstens tijdens de 
werkuren, mogelijk maken om in elke gemeente een BM te 
herladen vanaf 1 januari 2007. Het systeem kwam er en wordt 
door ORES beheerd op het grondgebied van de Waalse ge-
mengde DNB’S: naast de onthaalkantoren van ORES en in 
bepaalde OCMW’s, kunnen de klanten kun BM-kaart sinds 
2007 ook herladen in openbare telefooncellen. Belgacom 
liet ORES weten dat het huidige systeem na 2013 niet meer 
voortgezet kon worden. In samenwerking met alle Waalse en 
Vlaamse operators startte ORES, met succes, een project om 
het systeem te vervangen.  Voor Wallonië houdt dit in dat de 
gebruikers hun kaart niet alleen in de onthaalkantoren en bij 
de OCMW’s kunnen herladen, maar ook bij bepaalde han-
delaars (dankzij de bankkaartterminals in vele herlaadpunten 
waarvan de lijst beschikbaar is op de site www.ores.net, met 
minstens één herlaadpunt per gemeente).

Technologische risico’s
De snelle evolutie van het aantal gedecentraliseerde stroom-
productie-installaties voldoet gedeeltelijk aan de ambitieuze 
doelstellingen opgelegd door de Europese Raad in maart 
2007 en de omzetting ervan in het Waalse gewestbeleid. Die 
ontwikkeling van gegenereerde hernieuwbare energie impli-
ceert bepaalde onzekerheden over de kenmerken waaraan 
de distributienetten van morgen moeten voldoen. De pro-
ductiebronnen verplaatsen zich volgens de weersomstandig-
heden en genereren energiestromen die bovenop de ‘his-
torische’ productie komen. Hierdoor worden de netten op 
andere manieren gebruikt, wat een zekere onstabiliteit met 
zich mee kan meebrengen. Om de exploitanten vertrouwd te 
maken met deze nieuwe exploitatie-omstandigheden, start-
te ORES met de ontwikkeling van een simulatietool om het 
beheer van het middenspanningsnet te simuleren in verschil-
lende productie- en verbruiksconfiguraties. Met dit program-
ma kan bovendien ook de opvangcapaciteit van gedecentra-
liseerde producties bepaald worden die in die verschillende 
configuraties nog in het net aanwezig zijn. 
 
Als er één ding vast staat voor de technologische uitdagin-
gen waarmee de DNB’S geconfronteerd worden, is dat wel 
dat de netten ‘slimmer’ moeten worden, rekening houdend 
met de boom van de over te dragen informatie, met een 
technische herdefiniëring van de netten in het vooruitzicht. 
Smart meters, smart grids, actieve medewerking van de klant 
die afwisselend stroom afneemt en produceert, zijn actue-
le topics die ORES blijft analyseren. ORES test die verschil-
lende concepten via projecten en proefprojecten. Naast het 
GREOR-project, dat de academische wereld, de industriële 
operatoren en netbeheerders verenigt, werkte ORES actief 
mee aan de opstelling van flexibele aansluitingscontracten 
en analyseerde de impact van de gezamenlijk actie Flexibility 
service providers opgestart door Elia dat een antwoord wil 
aanbieden voor de tertiaire reservemarkt. 
Tijdens de proefprojecten met slimme meters in 
 Marche-en-Famenne en Nijvel konden de werkelijke 

 prestaties van de verschillende communicatiekanalen ge-
preciseerd worden, wat betreft de dialoog tussen de slim-
me meters en de concentratoren. Dit praktijkwerk ligt in het 
verlengde van een meer academisch denkraam in het kader 
van het universitaire charter opgestart door de “Université 
de Mons”.

Om de risico’s op hacking van het communicatienet aan 
te pakken, worden er verdere databeveiligingsonderzoeken 
gevoerd.

Risico’s verbonden aan de kwaliteit van de gegevens
Databeheersing is een belangrijk element om meer bepaald 
te voldoen aan de reglementaire verplichtingen, om een 
doeltreffende interne controle te verzekeren, te voldoen aan 
de verwachtingen van de betrokken partijen en om strategi-
sche beslissingen te nemen in het kader van de uitdagingen 
die ons te wachten staan bij de ontwikkeling van onze acti-
viteiten.

Daarom startte ORES in 2013 met het programma “Data-
kwaliteit” dat ook in 2014 wordt voortgezet. Bedoeling is de 
beschikbaarheid van kwalitatieve gegevens te verzekeren en 
de best practices op dat vlak vast te leggen opdat de gege-
venskwaliteit onze continue en algemene aandacht krijgt, als 
vast onderdeel van onze bedrijfscultuur. 

Risico’s op black-out  
In de media wordt steeds vaker geopperd dat een Europese 
black-out in de elektriciteitsvoorziening niet onmogelijk is de 
komende jaren. ORES is zich bewust van dat toegenomen 
risico en zette daarom een project op dat geleid wordt door 
een operationele verantwoordelijke van een exploitatieregio.  
Dat project is bedoeld om de nodige maatregelen te treffen 
op alle domeinen die mogelijk door een black-out worden 
getroffen (radionet van het bedrijf, brandstofreserve, con-
tact met de medewerkers, communicatie met het geweste-
lijk crisiscentrum en de overheden...). Na onderzoek van het 
interne telecomnetwerk werden de budgetten bepaald die 
noodzakelijk zijn om de communicatienetwerken nog be-
trouwbaarder te maken. De eerste vervangingen werden al 
uitgevoerd. Er zijn nog andere fases gepland en de volledige 
afronding van het project is voor eind 2014 voorzien.

Risico’s op schaarste
Naast het risico op een black-out (die zich plots voordoet) 
bestaat ook het gevaar voor schaarste als gevolg van voor-
spelbare gebeurtenissen gekoppeld aan een verstoord 
evenwicht tussen elektriciteitsvraag en -aanbod. Een schaar-
ste wordt gekenmerkt door gezonde netten en dus door een 
kortere hersteltijd dan in het geval van een black-out.

De productie van hernieuwbare energievormen blijft toe-
nemen, wat een invloed heeft op het historische evenwicht 
tussen de productiesites, wat tot grote variaties in de ener-
giestroom op de transmissie- en distributienetten kan leiden. 
België wordt structureel afhankelijk van de invoer uit buurlan-
den, met Nederland en Frankrijk op kop. Na de zachte winter 
2013-2014 lijken de gevolgen van een sterke koudegolf min-
der zorgwekkend, maar een winter zoals die van 2011-2012 
zou twee vervelende gevolgen met zich meebrengen. Een 
eerste gevolg is een significante stijging van de behoefte aan 
stroom. Een tweede gevolg is dat ook de eigen behoefte van 
de buurlanden zou stijgen, wat hun uitvoercapaciteit dus 
doet afnemen. Indien beide feiten gepaard gaan met een 
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relatief windstille periode - en de productie van het windmo-
lenpark dus sterk daalt of zelfs stilvalt - bestaat het gevaar dat 
er niet meer aan de vraag voldaan kan worden. Die toestand 
kan echter ongeveer een week vooraf voorzien worden, zo-
dat we de nodige maatregelen kunnen treffen.

In het technisch reglement op het transmissienet (aangevuld 
met een ministerieel besluit van 2005) voorzag de wetgever 
maatregelen om te vermijden dat een eventuele schaarste tot 
ingrijpende incidenten, zoals een black-out, zou leiden. Deze 
maatregelen zijn progressief en steunen in een eerste fase op 
een inschakeling van de reserves en op onderbreekbare con-
tracten die Elia met bepaalde grote klanten sloot. Indien deze 
maatregelen niet volstaan, kan de federale minister bevoegd 
voor Energie bepaalde sensibiliseringsmaatregelen opleggen 
om het verbruik door burgers en industrie in te perken of hij 
kan zelfs het gebruik van stroom voor bepaalde toepassingen 
verbieden. Indien deze maatregelen nog niet zouden volstaan, 
kan de minister beslissen om de stroomtoevoer naar bepaalde 
zones te onderbreken. Dat is het zogenaamde”afschakelen”. 
De afschakelplannen, opgesteld eind 2012 in samenwerking 
met Elia en Synergrid, werden 2013 verder op punt gesteld 
aan de hand van bijkomende studies bestemd om de overheid 
(FOD Economie en Binnenlandse Zaken) zo correct mogelijk te 
informeren. De resultaten daarvan werden voorgesteld aan de 
provinciegouverneurs opdat ze de onder hun bevoegdheid res-
sorterende noodplannen verder konden bijwerken. 

Hoewel de federale overheid structurele maatregelen trof op 
dit vlak, blijven de netbeheerders deze problematiek nauwlet-
tend opvolgen.

Marktmodel
Het Belgische marktmodel verandert. De TNB, de DNB, de 
evenwichtsverantwoordelijke, de producent en leverancier 
hadden traditioneel duidelijk afgebakende taken. Diverse ont-
wikkelingen stemmen tot nadenken over de evolutie van dat 
klassieke marktmodel. De gedecentraliseerde productie veran-
derde de rol van de consument die een prosumer geworden is, 
maar introduceerde ook de rol van een aggregator op de markt 
die de verschillende kleine producties bundelt en wijzigde de 
relaties tussen de DNB en TNB die verantwoordelijk is voor het 
evenwichtsbeheer op Belgisch niveau, zonder alle gedecentra-
liseerde producties op het niveau van de DNB te kennen. De 
noodzaak om de flexibiliteit van de gedecentraliseerde produc-
tie en het verbruik te beheren moet eveneens in het marktmo-
del worden opgenomen. De introductie van privénetten, ge-
sloten netten en rechtstreekse lijnen impliceren eveneens een 
herpositionering van de rol van de DNB.

Milieurisico’s
De toepassing van het decreet van 5 december 2008 betreffen-
de het bodembeheer zou bepaalde uitgaven voor de sanering 
van verontreinigde sites kunnen verantwoorden. In die context 
neemt ORES de geschikte maatregelen voor de preventie van 
bodemverontreiniging en voor de informatie over het bestaan 
van verontreinigingen. Hiervoor worden de gepaste voorzienin-
gen samengesteld.

Risico’s op juridische geschillen
Het risico op juridische geschillen is inherent aan de activiteiten 
van ORES en ORES Assets. Zo nodig worden of werden de ge-
schikte voorzieningen samengesteld om dat risico te dekken. 

Informaticarisico’s
De ongewilde wijziging of het verlies van databanken, een sto-

ring in het herlaadproces van de budgetmeters of in de infor-
maticasystemen kunnen de dienstverlening aan de klanten in 
het algemeen verhinderen en de goede werking van het bedrijf 
verstoren, met negatieve gevolgen op de financiële toestand 
en de resultaten.

Als gevolg van de toenemende informatica-ontwikkelingen op 
het internet, wordt ORES steeds meer blootgesteld aan risico’s 
zoals de verspreiding van virussen of hacking. Het bedrijf neemt 
de gepaste maatregelen om zich daartegen te wapenen. 

De geleidelijke invoering van nieuwe toepassingen (conform 
het strategische informaticaplan 2012-2017) en de vervanging 
van verouderde computertoepassingen stellen ORES bloot aan 
nieuwe informaticarisico’s, zoals de tijdelijke onbeschikbaarheid 
van bepaalde systemen tijdens de migratie. Organisatorische 
aanpassingen zijn noodzakelijk. Dat zal ook veranderingen met 
zich meebrengen voor bepaalde processen, wat tot eventuele 
bijkomende werkdruk op de organisatie kan leiden, met mo-
gelijk vertragingen in bepaalde verwerkingen. Onverwachte 
problemen bij de vervanging van de informaticatoepassing die 
de logistiek beheert, maakten dat een grotere prioriteit aan die 
vervanging moest worden gegeven.

Risico’s op het vlak van human resources
Gekwalificeerde profielen aantrekken die aan de - huidige en 
toekomstige - behoeften van ORES voldoen en de talenten 
binnen het bedrijf houden, dat zijn onbetwistbaar twee uit-
dagingen voor de komende jaren.  Gezien de problemen om 
technische profielen te rekruteren, werkte ORES een actie-
plan uit (partnerships, alternerend leren, stagiairs...) om zijn 
zichtbaarheid en bekendheid op de arbeidsmarkt te verster-
ken. Het behoud en de continue ontwikkeling van de com-
petenties is voor ORES overigens een van de hoekstenen in 
zijn HR-beleid. Dat beleid biedt de werknemers een ontwik-
kelingskader en groeimogelijkheden gedurende hun hele 
carrière. Die mogelijkheden gecombineerd met een sterke 
cultuur en waarden moeten voorkomen dat de competenties 
naar andere bedrijven overstappen.

Voor een bedrijf is het essentieel om het competentieniveau 
van zijn personeel op peil te houden, zowel voor de techni-
sche handelingen als voor het beheer van de context, van de 
werkomgeving. Dat is de reden waarom ORES een program-
ma voor zijn ervaren personeel uitwerkte; een programma 
dat door de collega’s gevolgd wordt en vastgelegd wordt in 
een formele erkenning om die technische handelingen uit te 
voeren.

Risico’s op het vlak van veiligheid en welzijn
Gezien de vele verplichtingen van de voorbije jaren moeten 
we een strikt opleidingsplan voor nieuwe rekruten invoeren 
en toepassen, met inbegrip van een peterschapsysteem dat 
jongeren de werkelijkheid op het terrein laat ontdekken in 
het gezelschap van meer ervaren werknemers.  Zo raken ze 
vertrouwd met de verschillende gebruikte materialen, de stan-
daard configuraties geïnstalleerd in de exploitatiecentra en 
opleidingscentra waar nieuwe rekruten niet-aangesloten uit-
rustingen kunnen bekijken en bedienen. In dat kader werd een 
“opleidingsbrigade” opgericht in Aye (Marche-en-Famenne). 
De brigade kan groepen van een tiental technici opleiden in 
technische handelingen en veiligheidsreflexen, voornamelijk 
dankzij reële cases.

ORES is van oordeel dat zijn personeel continu oog moet 
hebben voor de preventievereisten en de gezondheids- en 
veiligheidsvoorschriften moet naleven, ongeacht de activiteit 
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die ze in het bedrijf uitvoeren, om de risico’s op ongevallen en 
incidenten op de werkplaats te beperken. In dat kader past 
het bedrijf een actieplan toe dat elk jaar wordt herzien. 

Risico’s gekoppeld aan de interne 
controlemechanismen
De interne processen hebben een invloed op de bedrijfsre-
sultaten en moeten gecontroleerd worden. In aanvulling op 
de eerder ingevoerde interne controleactiviteiten ging ORES 
in 2013 door met de versteviging van vier pijlers: definiëring 
van de operationele verantwoordelijkheden, transversale de-
finiëring van de taken, definiëring van de profielen, compe-
tenties en verantwoordelijkheden, vermenging van geïdenti-
ficeerde risico’s en de verzilvering van mogelijkheden.

c) Financiële risico’s

In 2013 heeft de vennootschap geen nieuwe lening onder-
tekend of nieuwe obligaties uitgegeven: ze beschikt over 
voldoende cashflow om haar eigen behoeften en die van de 
DNB te dekken.

Kredietrisico’s
Begin 2011 voerde ORES een programma van thesauriebe-
wijzen - gewaarborgd door de DNB - in voor een bedrag van 
250 M € en een looptijd van 10 jaar. Naast thesauriebewijzen 
op minder dan een jaar, biedt dit programma sinds 2012 ook 
de mogelijkheid om handelspapieren met een looptijd van 
vijf tot acht jaar uit te geven.

In 2012 gaf ORES een obligatielening uit in het kader van 
de invoering van een garantiefonds ingebracht door de DNB 
ten gunste van ORES. De bedragen verworven via de obli-
gatielening en de uitgifte van privébeleggingen maakten 
het mogelijk om de financieringsbehoeften voor ORES en 
de DNB in te lossen voor 2012 en 2013. ORES onderschreef 
twee kredietlijnen op korte termijn - die tot nu toe nog niet 
zijn gebruikt - voor een totaal bedrag van 100 M€. Ze zijn 
beschikbaar tot eind 2014.

Toch zal ORES in de toekomst een financieringsbeleid moe-
ten voeren dat een beroep doet op meer gediversifieerde 
bronnen op de kapitaalmarkt.

Interestvoetrisico’s
Veranderingen in de interestvoeten hebben een impact op 
het bedrag van de financiële kosten. Om dat risico tot een 
minimum te beperken, voeren ORES en de DNB een finan-
cieringsbeleid dat een optimaal evenwicht nastreeft tussen 
vaste en variabele interestvoeten. Bovendien worden er fi-
nanciële dekkingsinstrumenten ingezet om onzekere evolu-
ties op te vangen. Het financieringsbeleid houdt rekening 
met het verschil tussen de levensduur van de leningen en de 
levensduur van de activa. Deze drie punten (interestvoeten, 
duur van de leningen en gebruik van afgeleide dekkingspro-
ducten) werden beslist door de bevoegde organen van de 
DNB en ORES en lieten toe het vereiste financiële beleid 
voor een actief schuldbeheer uit te stippelen.

Afgeleide instrumenten
Om de interestvoetrisico’s onder controle te houden ge-
bruiken ORES en de DNB afgeleide financiële instrumenten 
zoals interestswaps (korte termijn versus lange termijn), net 
als interestvoet-CAP’s. Het schuldbeheer en de marktcontext 
worden nauwlettend gevolgd. Er worden geen afgeleide in-
strumenten gebruikt om te speculeren.
Belastingrisico
Op basis van artikel 180 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (WIB) is de DNB als intercommunale on-
derworpen aan de rechtspersonenbelasting en niet aan 
de vennootschapsbelasting, in tegenstelling tot ORES scrl. 
Het stelsel van de rechtspersonenbelastingen, van toe-
passing op de aardgasactiviteit, zoals beschreven in artikel 
220 en volgende van het WIB, is gunstiger dan het stelsel van 
de vennootschapsbelastingen. Hoewel de DNB als gevolg 
daarvan een uitzonderingsstelsel geniet, kan de evolutie in 
de fiscale wetgeving of in de jurisprudentie inzake de toe-
passing van de belastingregels gevolgen hebben, met dien 
verstande dat elke belastingkost momenteel in de tarieven  
wordt verrekend.

Vermogens- en liquiditeitsrisico’s 
Voor de facturatie van de bijdragen voor het gebruik van de 
netten, bestaat de mogelijkheid om een bankgarantie te vra-
gen aan tegenpartijen die onvoldoende solvent, zijn als be-
scherming tegen het risico op een faillissement. 

Voor de werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het 
netbeheer, ging ORES door met - nog meer - specifieke in-
vorderingsacties van vervallen vorderingen en kende daartoe 
in juni 2011 overheidsopdrachten toe aan invorderingsmaat-
schappijen.

ORES beschikt over een financieringscapaciteit op korte ter-
mijn via het eerder vermelde programma van thesauriebe-
wijzen en kredietlijnen. Liquiditeitsrisico’s zijn daarom nage-
noeg onbestaande voor ORES.

De thesaurie van ORES Assets wordt door ORES beheerd. 
Deze mutualisering beperkt de risico’s i.v.m. de markt, de ver-
mogensstructuur en de liquiditeiten. Bovendien besloten de 
beheersorganen van ORES om de beleggingen te beperken 
tot risicoloze producten, zoals thesaurieproducten, termijn-
rekeningen enz. 

De DNB opereert in een gereguleerde sector; alle kosten 
verbonden aan het financieringsbeleid worden door de re-
gulatoire envelop gedekt.
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3. Jaarrekening 2013

 (bedragen in €)

ACTIVA Toev. CODES BOEKJAAR VOORGAAND 
BOEKJAAR

VASTE ACTIVA 20/28 391.501.252,80 280.677.843,38

Oprichtingskosten 5.1 20 4.199.473,61 4.741.279,99

Immateriële vaste activa 5.2 21 3.851.288,44 402.969,14

Materiële vaste activa 5.3 22/27

Terreinen en gebouwen 22

Installaties, machines en uitrusting 23

Meubilair en rollend materieel 24

Leasing en soortgelijke rechten 25

Overige materiële vaste activa 26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27

Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 383.450.490,75 275.533.594,25

Verbonden ondernemingen 5.14 280/1  379.900.000,00

Deelnemingen 280

Vorderingen 281 379.900.000,00
Andere ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat  5.14 282/3 2.996.473,66 273.258.381,66

Deelnemingen 282 1.321.388,66 1.321.388,66

Vorderingen 283 1.675.085,00 271.936.993,00

Overige financiële vaste activa 284/8 554.017,09 2.275.212,59

Aandelen 284

Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 554.017,09 2.275.212,59

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 272.829.975,78 380.205.735,39

Vorderingen op meer dan één jaar 29

Handelsvorderingen  290

Overige vorderingen 291

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 20.444.038,25 25.265.120,27

Voorraden 30/36 20.444.038,25 25.265.120,27

Grond- en hulpstoffen 30/31 20.444.038,25 25.265.120,27

Goederen in bewerking 32

Gereed product 33

Handelsgoederen 34

Onroerend goed bestemd voor verkoop 35

Vooruitbetalingen 36

Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste een jaar 40/41 37.776.417,08 65.564.028,95

Handelsvorderingen  40 16.203.717,31 5.394.130,64

Overige vorderingen 41 21.572.699,77 60.169.898,31

Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53 201.174.027,85 284.628.610,85

Eigen aandelen 50

Overige beleggingen 51/53 201.174.027,85 284.628.610,85

Liquide middelen 54/58 9.742.233,57 1.817.488,85

Overlopende rekeningen 5.6 490/1 3.693.259,03 2.930.486,47

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 664.331.228,58 660.883.578,77

Balans na verdeling
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 (bedragen in €)

PASSIVA Toev. CODES BOEKJAAR VOORGAAND 
BOEKJAAR

EIGEN VERMOGEN 10/15 463.052,12 457.560,00

Kapitaal 5.7 10 457.560,00 457.560,00

Geplaatst kapitaal 100 457.560,00 457.560,00

Niet-opgevraagd kapitaal 101

Uitgiftepremies 11

Herwaarderingsmeerwaarden 12

Reserves 13

Wettelijke reserve 130

Onbeschikbare reserves 131

Voor eigen aandelen 1310

Andere 1311

Belastingvrije reserves 132

Beschikbare reserves 133

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

Subsidies in kapitaal 15 5.492,12

Voorschotten aan de vennoten op de verdeling van het netto actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160

Belastingen 161

Grote herstellingen en onderhoudswerken 162

Andere risico's en kosten  5.8 163/5

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 663.868.176,46 660.426.018,77

Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 539.750.000,00 539.750.000,00

Financiële schulden 170/4 539.750.000,00 539.750.000,00

Achtergestelde leningen 170

Verplichte niet-achtergestelde leningen 171 350.000.000,00 350.000.000,00

Leasing en soortgelijke schulden 172

Kredietinstellingen 173 189.750.000,00 189.750.000,00

Overige leningen 174

Handelsschulden 175

Leveranciers 1750

Te betalen wissels 1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176

Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 110.305.890,72 104.166.742,68

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 42

Financiële schulden 43 45.733,81

Kredietinstellingen 430/8 45.733,81

Overige leningen 439
Handelsschulden 44 61.486.211,63 55.896.246,17

Leveranciers 440/4 61.486.211,63 55.896.246,17

Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 38.997.899,41 37.698.902,13

Belastingen 450/3 1.670.653,05 2.296.369,12

Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 37.327.246,36 35.402.533,01

Overige schulden 47/48 9.776.045,87 10.571.594,38

Overlopende rekeningen  5.9 492/3 13.812.285,74 16.509.276,09

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 664.331.228,58  660.883.578,77
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 (bedragen in €)

Toev. CODES BOEKJAAR VOORGAAND 
BOEKJAAR

Bedrijfsopbrengsten 70/74 554.296.446,09 571.016.306,24

Omzet  5.10 70 542.241.178,53 560.167.873,21

Voorraad goederen in bewerking, gereed product en 
bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) 71

Geproduceerde vaste activa 72 2.918.759,04 469.537,54

Andere bedrijfsopbrengsten  5.10 74 9.136.508,52 10.378.895,49

Bedrijfskosten 60/64 550.684.974,31 566.667.287,42

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 67.525.087,85 76.088.858,05

Aankopen 600/8 62.704.005,83 77.538.302,79

Voorraden afname (toename) (+)/(-) 609 4.821.082,02 -1.449.444,74

Diensten en diverse goederen 61 240.500.484,86 252.686.291,66

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)  5.10 62 242.056.068,26 237.180.034,05

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
op oprichtingskosten, op immateriële en 
materiële vaste activa 630 362.556,05 100.742,28

Waardeverminderingen op voorraden, 
op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: 
toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 631/4 -1.332,50 125,00

Voorzieningen voor risico’s en kosten: 
toevoegingen (bestedingen en terugneming) (+)/(-) 5.10 635/7

Andere bedrijfskosten  5.10 640/8 242.109,79 611.236,38

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) 649

Bedrijfswinst (bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 3.611.471,78 4.349.018,82

Financiële opbrengsten 75 21.745.330,99 9.747.965,94

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

Opbrengsten uit vlottende activa 751 21.676.522,63 9.381.933,82

Andere financiële opbrengsten  5.11 752/9 68.808,36 366.032,12

Financiële kosten  5.11 65 21.745.276,79 9.747.965,94

Kosten van schulden 650 21.534.966,96 9.524.534,77

Waardeverminderingen op voorraden, 
op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen:  
toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) 651

Andere financiële kosten 652/9 210.309,83 223.431,17

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening, 
voor belasting (+)/(-) 9902 3.611.525,98 4.349.018,82

Uitzonderlijke opbrengsten 76

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen 
op immateriële en materiële activa 760

Terugneming van waardeverminderingen op 
financiële vaste activa 761

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten 762

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763

Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11 764/9

Resultaatrekening
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 (bedragen in €)

RESULTAATREKENING (vervolg) Toev. CODES BOEKJAAR VOORGAAND 
BOEKJAAR

Uitzonderlijke kosten 66

Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en materiële 
vaste activa 660

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten
toevoegingen (gebruik) (+)/(-) 662

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663

Andere uitzonderlijke kosten  5.11 664/8

Als herstructureringskosten geactiveerde 
uitzonderlijke kosten (-) 669

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting (+)/(-) 9903 3.611.525,98 4.349.018,82

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 5.12 67/77 3.611.525,98 4.349.018,82

Belastingen 670/3 3.886.614,65 4.358.661,78

Regulariseringen van belastingen en terugnemingen 
van voorzieningen voor belastingen 77 275.088,67 9.642,96

Winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 0,00 0,00

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905
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 (bedragen in €)

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN CODES BOEKJAAR VOORGAAND 
BOEKJAAR

Netto boekwaarde aan het einde van het boekjaar 20P XXXXXXXXXX 4.741.279,99

Mutaties van het boekjaar 

Nieuwe gemaakte kosten 8002

Afschrijvingen 8003 541.806,38

Andere (+)/(-) 8004

Netto boekwaarde aan het einde van het boekjaar 20 4.199.473,61

Waarvan:
Kosten i.v.m. de oprichting en kapitaalverhoging, de uitgifte van 
leningen, aflossingspremies en andere oprichtingskosten 200/2 4.199.473,61

Herstructureringskosten 204

 (bedragen in €)

STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA CODES BOEKJAAR VOORGAAND 
BOEKJAAR

ONDERZOEK- EN ONTWIKKELINGSKOSTEN

Verkoopwaarde aan het einde van het boekjaar 8051P XXXXXXXXXX 503.711,42

Mutaties van het boekjaar

Verwervingen, met inbegrip van geproduceerde vaste activa 8021 3.810.875,35

Overdrachten en buitengebruikstellingen 8031

Omboekingen van de ene rubriek naar de andere (+)/(-) 8041

Verkoopwaarde aan het einde van het boekjaar 8051 4.314.586,77

Afschrijvingen en waardeverminderingen aan het einde van het boekjaar 8121P XXXXXXXXXX 100.742,28

Mutaties van het boekjaar

Geboekt 8071 362.556,05

Teruggenomen 8081

Verworven van derden 8091

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8101

Omboeking van de ene rubriek naar de andere (+)/(-) 8111

Afschrijvingen en waardeverminderingen aan het einde van het boekjaar 8121 463.298,33

NETTO BOEKWAARDE AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 210 3.851.288,44

Bijlagen
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 (bedragen in €)

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA CODES BOEKJAAR VOORGAAND 
BOEKJAAR

VERBONDEN ONDERNEMINGEN – DEELNEMINGEN 
EN AANDELEN

Verkoopwaarde aan het einde van het boekjaar 8391P XXXXXXXXXX

Mutaties van het boekjaar

Aanschaffingen 8361

Overdrachten en terugnemingen 8371

Omboekingen van de ene rubriek naar de andere (+)/(-) 8381

Verkoopwaarde aan het einde van het boekjaar 8391

Meerwaarden aan het einde van het boekjaar 8451P XXXXXXXXXX

Mutaties van het boekjaar

Geboekt 8411

Verworven van derden 8421

Afgeboekt 8431

Omboeking van de ene rubriek naar de andere (+)/(-) 8441

Meerwaarden aan het einde van het boekjaar 8451

Waardeverminderingen aan het einde van het boekjaar 8521P XXXXXXXXXX

Mutaties van het boekjaar

Geboekt 8471

Afgeboekt 8481

Verworven van derden 8491

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8501

Omboeking van de ene rubriek naar de andere (+)/(-) 8511

Waardeverminderingen aan het einde van het boekjaar 8521

Niet-opgevraagde bedragen aan het einde van het boekjaar 8551P XXXXXXXXXX

Mutaties van het boekjaar (+)/(-) 8541

Niet-opgevraagde bedragen aan het einde van het boekjaar 8551

NETTO BOEKWAARDE AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 280

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTO BOEKWAARDE AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 281P XXXXXXXXXX

Mutaties van het boekjaar 

Toevoegingen 8581 110.150.000,00

Afbetalingen 8591

Geboekte waardeverminderingen 8601

Teruggenomen waardeverminderingen 8611

Koersverschillen (+)/(-) 8621

Andere (+)/(-) 8631 269.750.000,00

NETTO BOEKWAARDE AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 281 379.900.00,00

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN 
AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 8651
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 (bedragen in €)

CODES BOEKJAAR VOORGAAND 
BOEKJAAR

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING - 
DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Verkoopwaarde aan het einde van het boekjaar 8392P XXXXXXXXXX 1.321.388,66

Mutaties van het boekjaar

Aanschaffingen 8362

Overdrachten en terugnemingen 8372

Omboekingen van de ene rubriek naar de andere (+)/(-) 8382

Verkoopwaarde aan het einde van het boekjaar 8392 1.321.388,66

Meerwaarden aan het einde van het boekjaar 8452P XXXXXXXXXX

Mutaties van het boekjaar

Geboekt 8412

Verworven van derden 8422

Afgeboekt 8432

Omboeking van de ene rubriek naar de andere (+)/(-) 8442

Meerwaarden aan het einde van het boekjaar 8452

Waardeverminderingen aan het einde van het boekjaar 8522P XXXXXXXXXX

Mutaties van het boekjaar

Geboekt 8472

Afgeboekt 8482

Verworven van derden 8492

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8502

Omboeking van de ene rubriek naar de andere (+)/(-) 8512

Waardeverminderingen aan het einde van het boekjaar 8522

Niet-opgevraagde bedragen aan het einde van het boekjaar 8552P XXXXXXXXXX

Mutaties van het boekjaar (+)/(-) 8542

Niet-opgevraagde bedragen aan het einde van het boekjaar 8552

NETTO BOEKWAARDE AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR  282 1.321.388,66

ONDERNEMINGEN WAARIN EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT 
NETTO BOEKWAARDE AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 283P XXXXXXXXXX 271.936.993,00

Mutaties van het boekjaar  

Toevoegingen 8582 118.092,00

Afbetalingen 8592 630.000,00

Geboekte waardeverminderingen 8602

Teruggenomen waardeverminderingen 8612

Koersverschillen (+)/(-) 8622

Andere (+)/(-) 8632 -269.750.000,00

NETTO BOEKWAARDE AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 283 1.675.085,00

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN
AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 8652
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 (bedragen in €)

CODES BOEKJAAR VOORGAAND 
BOEKJAAR

ANDERE ONDERNEMINGEN – DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Verkoopwaarde aan het einde van het boekjaar 8393P XXXXXXXXXX

Mutaties van het boekjaar

Aanschaffingen 8363

Overdrachten en terugnemingen 8373

Omboekingen van de ene rubriek naar de andere (+)/(-) 8383

Verkoopwaarde aan het einde van het boekjaar 8393

Meerwaarden aan het einde van het boekjaar 8453P XXXXXXXXXX

Mutaties van het boekjaar

Geboekt 8413

Verworven van derden 8423

Afgeboekt 8433

Omboeking van de ene rubriek naar de andere (+)/(-) 8443

Meerwaarden aan het einde van het boekjaar 8453

Waardeverminderingen aan het einde van het boekjaar 8523P XXXXXXXXXX

Mutaties van het boekjaar

Geboekt 8473

Afgeboekt 8483

Verworven van derden 8493

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8503

Omboeking van de ene rubriek naar de andere (+)/(-) 8513

Waardeverminderingen aan het einde van het boekjaar 8523

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

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

Niet-opgevraagde bedragen aan het einde van het boekjaar 8553

NETTO BOEKWAARDE AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 284

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN 
NETTO BOEKWAARDE AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8P XXXXXXXXXX 2.275.212,59

Mutaties van het boekjaar 

Toevoegingen 8583

Afbetalingen 8593 1.721.195,50

Geboekte waardeverminderingen 8603

Teruggenomen waardeverminderingen 8613

Koersverschillen (+)/(-) 8623

Andere (+)/(-) 8633

NETTO BOEKWAARDE AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 285/8 554.017,09

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN 
OP VORDERINGEN AAN HET EINDE VAN HET BOEKJAAR 8653
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INFORMATIE BETREFFENDE DE DEELNEMINGEN

Deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen

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.

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF 
(bedragen in €)

GELDBELEGGINGEN - OVERIGE BELEGGINGEN
CODES BOEKJAAR VOORGAAND 

BOEKJAAR

Aandelen 51 61.355.688,49 33.490.811,00

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681 61.355.688,49 33.490.811,00

Niet-opgevraagd bedrag 8682

Vastrentende effecten 52

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen 8684

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen 53 138.313.774,01 249.554.476,21

met een resterende looptijd of opzegtermijn van: 

hoogstens één maand 8686 15.314.779,01 71.801.288,74

meer dan één maand en hoogstens één jaar 8687 122.998.995,00 127.753.192,47

meer dan één jaar 8688 49.999.995,00

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen 8689 1.504.565,35 1.583.323,64

BENAMING,
volledig adres van de 
ZETEL en voor vennoot-
schappen van Belgisch 
recht, vermelding van het 
ONDERNEMINGSNUMMER

MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN 
GEHOUDEN DOOR

GEGEVENS UIT DE 
LAATST BESCHIKBARE JAARREKENING

RECHTSTREEKS DOCHTERS JAAR- 
REKENING 

PER
MUNTCODE

EIGEN 
VERMOGEN

NETTO 
RESULTAAT

ANZAHL % % (+) OF (-) (IN EENHEDEN)

N-ALLO
BE 0466.200.311,00
Coöperatieve vennootschap 
met beperkte 
aansprakelijkheid
Leuvensesteenweg 658
1030 Schaarbeek
BELGIË

Gewone 4.077 14 31-12-2012 EUR 4.082.992,00 -700.095,00

INDEX'IS
BE 0477.884.257,00
Coöperatieve vennootschap  
met beperkte aansprakelijkheid
Ravensteingalerij 4/2
1000 Brussel
BELGIË

Gewone 964.839 30 31-12-2012 EUR 3.287.439,00 0,00

ATRIAS SCRL
BE 0836.258.873,00
Ravensteingalerij 4/2
1000 Brussel
BELGIË

Gewone 62 17 31-12-2012 EUR 18.600,00 0,00
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 (bedragen in €)

OVERLOPENDE REKENINGEN 
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een aanzienlijk bedrag voorkomt

BOEKJAAR

Huurbedragen en huurkosten 2014 252.856,63

Dekkingspremie stock options 312.712,66

Te ontvangen interesten op beleggingen 915.206,66

Over te dragen interestkosten 396.300,26

Andere over te dragen kosten 1.816.182,82

 (bedragen in €)

CODES BOEKJAAR

Eigen aandelen

Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag 8721

Aantal overeenstemmende aandelen 8722

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag 8731

Aantal overeenstemmende aandelen 8732

Verbintenis tot uitgifte van aandelen

Als gevolg van de uitoefening van conversierechten 

Bedrag van de lopende converteerbare leningen 8740

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8741

Maximaal aantal uit te geven aandelen 8742

Als gevolg van de uitoefening van de inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop 8745

Bedrag van het te plaatsen kapitaal 8746

Maximaal aantal uit te geven aandelen 8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal 8751

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR (bedragen in €)

STAAT VAN HET KAPITAAL 
CODES BOEKJAAR VOORGAAND 

BOEKJAAR

Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde boekjaar 100P XXXXXXXXXX 457.560,00

Geplaatst kapitaal per einde boekjaar 100 457.560,00

CODES BEDRAGEN AANTAL 
AANDELEN

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen

Gewone aandelen 457.560 2.460

Aandelen op naam 8702 XXXXXXXXXX

Aandelen aan toonder en/of immaterieel 8703 XXXXXXXXXX

CODES NIET-OPGEVRAAGD 
BEDRAG

OPGEVRAAGD, 
NIET-GESTORT 

BEDRAG

Niet-gestort kapitaal

Niet-opgevraagd kapitaal 101 XXXXXXXXXX

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 XXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR (vervolg)
 (bedragen in €)

CODES EXERCICE

Aandelen buiten kapitaal

Verdeling

Aantal aandelen 8761

Daaraan verbonden stemrechten 8762

Uitsplitsing per aandeelhouder

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf 8771

Aantal aandelen gehouden door haar dochters 8781

Aandeelhoudersstructuur van de onderneming op de datum van de afsluiting van de rekeningen, 
zoals die blijkt uit de verklaringen die de onderneming heeft ontvangen

AANDEELHOUDERS     %                
AANTAL 

AANDELEN 
IN BEZIT

ORES ASSETS 99,67%                         2.452

TECTEO      0,04%                      1

IDEFIN 0,04%                      1

IPFH 0,04%                      1

FINEST 0,04%                      1

SOFILUX 0,04%                      1

FINIMO 0,04%                      1

SEDIFIN 0,04%                      1

IEG     0,04%                      1
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN DE OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF 
 (bedragen in €)

UITSPLITSING VAN SCHULDEN OORSPRONKELIJK OP MEER 
DAN EEN JAAR VOLGENS HUN RESTERENDE LOOPTIJD CODES BOEKJAAR

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Financiële schulden 8801

Achtergestelde leningen 8811

Verplichte niet-achtergestelde leningen 8821

Leasing en soortgelijke schulden 8831

Kredietinstellingen 8841

Overige leningen 8851

Handelsschulden 8861

Leveranciers 8871

Te betalen wissels 8881

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8891

Overige schulden 8901

TOTAAL VAN DE SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR DIE BINNEN HET 
JAAR VERVALLEN 42

Schulden van meer dan een jaar maar met een looptijd van maximaal 5 jaar

Financiële schulden 8802 59.000.000,00

Achtergestelde leningen 8812

Verplichte niet-achtergestelde leningen 8822

Leasing en soortgelijke schulden 8832

Kredietinstellingen 8842 59.000.000,00

Overige leningen 8852

Handelsschulden 8862

Leveranciers 8872

Te betalen wissels 8882

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8892

Overige schulden 8902

TOTAAL VAN DE SCHULDEN VAN MEER DAN EEN JAAR MAAR MET 
EEN LOOPTIJD VAN MAXIMAAL 5 JAAR 8912 59.000.000,00

Schulden met een looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden 8803 480.750.000,00

Achtergestelde leningen 8813

Verplichte niet-achtergestelde leningen 8823 350.000.000,00

Leasing en soortgelijke schulden 8833

Kredietinstellingen 8843 130.750.000,00

Overige leningen 8853

Handelsschulden 8863

Leveranciers 8873

Te betalen wissels 8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8893

Overige schulden 8903

TOTAAL VAN DE SCHULDEN MET EEN LOOPTIJD VAN MEER DAN 5 JAAR 8913  480.750.000,00
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN DE OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF (vervolg) 
 (bedragen in €)

GEWAARBORGDE SCHULDEN CODES BOEKJAAR

Schulden gewaarborgd door Belgische overheidsinstellingen

Financiële schulden 8921

Achtergestelde leningen 8931

Verplichte niet-achtergestelde leningen 8941

Leasing en soortgelijke schulden 8951

Kredietinstellingen 8961

Overige leningen 8971

Handelsschulden 8981

Leveranciers 8991

Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011

Bezoldigingen en sociale lasten 9021

Overige schulden 9051

TOTAAL VAN DE SCHULDEN GEWAARBORGD DOOR BELGISCHE 
OVERHEIDSINSTELLINGEN

9061

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

Financiële schulden 8922

Achtergestelde leningen 8932

Verplichte niet-achtergestelde leningen 8942

Leasing en soortgelijke schulden 8952

Kredietinstellingen 8962

Overige leningen 8972

Handelsschulden 8982

Leveranciers 8992

Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032

Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

TOTAAL VAN DE SCHULDEN GEWAARBORGD DOOR ZAKELIJKE ZEKERHEDEN 
OPGERICHT OF ONHERROEPELIJK BELOOFD OP ACTIVA VAN DE ONDERNEMINGEN

9062

SCHULDEN M.B.T. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen

Vervallen belastingschulden 9072

Niet-vervallen belastingschulden 9073 1.670.653,05

Geraamde belastingschulden 450

Bezoldigingen en sociale lasten

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9077 37.327.246,36

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een aanzienlijk bedrag voorkomt

Voorzieningen betreffende het personeel 5.290.040,96

Te boeken financiële kosten 8.085.741,78

Verzekeringskosten 2013 436.503,00
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BEDRIJFSRESULTATEN 
 (bedragen in €)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
CODES BOEKJAAR VOORGAAND 

BOEKJAAR

Netto omzet

Uitsplitsing per activiteitscategorie

Netbeheerder  542.241.178,53  560.167.873,21

Uitsplitsing per geografische markt

België  542.241.178,53  560.167.873,21

Andere bedrijfsopbrengsten

Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen 
compenserende bedragen 740

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers voor wie de onderneming een DIMONA-verklaring heeft 
ingediend of ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de datum van de afsluiting 9086  2.427  2.451

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 9087  2.416  2.450

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9088  3.488.577  3.537.008

Personeelskosten

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620  134.795.363,58  132.865.374,01

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 621  40.156.231,88  39.022.592,04

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 622  44.446.358,27  40.972.929,89

Andere personeelskosten 623  9.186.420,70  8.804.613,79

Pensioenkosten 624  13.471.693,83  15.514.524,32

Voorzieningen voor pensioenen en vergelijkbare verplichtingen

Toevoegingen (bestedingen en terugneming) (+)/(-) 635

Waardeverminderingen

Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt 9110

Afgeboekt 9111

Op handelsvorderingen 

Geboekt 9112  500,00

Afgeboekt 9113  1.332,50  375,00

Voorzieningen voor risico's en kosten

Toevoegingen 9115

Aangewend en teruggenomen 9116

Andere bedrijfskosten

Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening 640  182.352,06  52.726,15

Andere 641/8  59.757,73  558.510,23

Uitzendkrachten en ter beschikking van 
de onderneming gestelde personen

Totaal aantal op de datum van de afsluiting 9096  19  27

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten 9097  48  41

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 9098  86.137  76.958

Kosten voor de onderneming 617  2.991.675,83  1.736.509,03
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN 
 (bedragen in €)

FINANCIËLE RESULTATEN
CODES BOEKJAAR VOORGAAND 

BOEKJAAR

Andere financiële opbrengsten

Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op het resultaat

Subsidies in kapitaal 9125  1.373,03   

Interestsubsidies 9126

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

Varia  62,80    439,09   

Meerwaarde op de realisatie van vlottende activa  67.372,53    365.593,03   

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en aflossingspremies  541.806,38    135.465,14   

Intercalaire interesten geboekt op het actief 6503

Waardeverminderingen op vlottende activa

Geboekt 6510

Afgeboekt 6511

Andere financiële kosten

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

Voorzieningen met financieel karakter

Gevormd 6560

Aangewend en teruggenomen 6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten

Varia  5.165,26    3.666,19   

Beheerscommissie  28.730,78    66.758,89   

Commissie op kredietlijn op niet-opgevraagde fondsen  176.413,79    153.006,09   

 (bedragen in €)

UITZONDERLIJKE RESULTATEN BOEKJAAR

Uitsplitsing van de overige uitzonderlijke opbrengsten

Uitsplitsing van de overige uitzonderlijke kosten
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BELASTINGEN
 (bedragen in €)

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT CODES BOEKJAAR

Belastingen op het resultaat van het boekjaar  9134  3.886.614,65   

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen  9135 6.375.581,70

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen  9136  2.488.967,05   

Geraamde belastingsupplementen  9137 

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren 

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen  9139 

Geraamde of voorziene belastingsupplementen  9140 

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

Verworpen uitgaven  11.545.098,07  

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

 (bedragen in €)

CODES BOEKJAAR

Bronnen van belastinglatenties

Actieve latenties 9141

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 9142

Overige actieve latenties

Passieve latenties 9144

Uitsplitsing van de passieve latenties

 (bedragen in €)

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN

CODES BOEKJAAR VOORGAAND 
BOEKJAAR

De belasting over de toegevoegde waarde in rekening gebracht:

AAN DE ONDERNEMING (AFTREKBAAR) 9145  67.780.201,66    72.188.468,72   

Door de onderneming 9146  99.177.300,02    103.247.849,37   

De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:

Bedrijfsvoorheffing 9147  42.475.455,14    42.992.301,04   

Roerende voorheffing 9148  5.375.581,70  1.886.933,68   
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
 (bedragen in €)

CODES BOEKJAAR

PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN DIE DOOR DE ONDERNEMING 
WERDEN SAMENGESTELD OF ONHERROEPELIJK BELOOFD ALS WAARBORG 
VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDENS

 
 
9149

Waarvan:

De door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop 9150

De door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten 9151

Het maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door 
de onderneming zijn gewaarborgd 9153 

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de onderneming werden samengesteld of onherroepelijk beloofd 
op haar eigen activa als zekerheid voor schulden en verplichtingen van de onderneming

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa 9161

Bedrag van de inschrijving 9171

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9181

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9191

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - 
Bedrag van de betrokken activa 9201

Zakelijke zekerheden die door de onderneming werden samengesteld of onherroepelijk 
beloofd op haar eigen activa als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken

Boekwaarde van de bezwaarde activa 9162

Bedrag van de inschrijving 9172

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving 9182

Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa 9192

Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa - 
Bedrag van de betrokken activa 9202

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

BELANGRIJKE VERBINTENISSEN VOOR DE AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

BELANGRIJKE VERBINTENISSEN VOOR DE VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

TERMIJNMARKT

Gekochte (te ontvangen) goederen 9213

Verkochte (te leveren) goederen 9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215

Verkochte (te leveren) deviezen 9216

VERBINTENISSEN RESULTEREND UIT TECHNISCHE GARANTIES GEKOPPELD 
AAN REEDS UITGEVOERDE VERKOPEN OF PRESTATIES

BELANGRIJKE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERBINTENISSEN
In voorkomend geval, een beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust- of 
overlevingspensioen ten gunste van het personeel of de zaakvoerders en maatregelen genomen 
om de kosten ervan te dekken.
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AARD EN HANDELSDOELSTELLING VAN DE NIET OP DE BALANS INGESCHREVEN OPERATIES
Op voorwaarde dat de risico’s of voordelen voortvloeiend uit deze operaties significant zijn en in die mate dat de bekendmaking 
van de risico’s of voordelen noodzakelijk is om de financiële toestand van de onderneming te beoordelen, moeten de financiële 
gevolgen van deze operaties voor de onderneming desgevallend eveneens vermeld worden.

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Verbintenissen i.v.m. (overlevings)pensioenen ten gunste van het personeel of de zaakvoerders, ten laste van 
ondernemingen inbegrepen in de consolidatie

Op basis van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van personeel aangesteld door plaatselijke besturen, heeft 
de groep een pensioenverbintenis voor een bedrag van 6,9 miljoen € m.b.t. de vroegere werknemers van de intercommunale 
AIE overgenomen door Electrabel op 1 juni 1991. Ingevolge het gereguleerde karakter van onze activiteit werd besloten om 
deze pensioenen jaarlijks ten laste te nemen naarmate ze uitgekeerd worden.

 (bedragen in €)

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN CODES BOEKJAAR

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

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt geraamd  
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN 
WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT 
 (bedragen in €)

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
CODES BOEKJAAR VOORGAAND 

BOEKJAAR

Financiële vaste activa 280/1 379.900.000,00

Deelnemingen 280

Achtergestelde vorderingen 9271

Overige vorderingen 9281 379.900.000,00

Vorderingen op verbonden ondernemingen 9291 30.181.682,79

Op meer dan een jaar 9301

Op ten hoogste een jaar 9311 30.181.682,79

Geldbeleggingen 9321

Aandelen 9331

Vorderingen 9341

Schulden 9351

Op meer dan een jaar 9361

Op ten hoogste een jaar 9371

Persoonlijke en zakelijke zekerheden

Door de onderneming samengesteld of onherroepelijk beloofd als zeker-
heid voor schulden of verbintenissen van verbonden ondernemingen 9381

Door verbonden ondernemingen samengesteld of onherroepelijk beloofd 
als zekerheid voor schulden of verbintenissen van de onderneming 9391

Andere significante financiële verbintenissen 9401

Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421

Opbrengsten uit vlottende activa 9431

Andere financiële opbrengsten 9441

Kosten van schulden 9461

Andere financiële kosten 9471

Overdracht van vaste activa

Gerealiseerde meerwaarden 9481

Gerealiseerde minderwaarden 9491

ONDERNEMINGEN WAARIN EEN 
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa 282/3 2.996.473,66 273.258.381,66

Deelnemingen 282 1.321.388,66 1.321.388,66

Achtergestelde vorderingen 9272

Overige vorderingen 9282 1.675.085,00 271.936.993,00

Vorderingen 9292 39.506,85 59.992.975,16

Op meer dan een jaar 9302

Op ten hoogste een jaar 9312 39.506,85 59.992.975,16

Schulden 9352 2.056.012,25 9.229.553,53

Op meer dan een jaar 9362

Op ten hoogste een jaar 9372 2.056.012,25 9.229.553,53

 (bedragen in €)

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN UITGEVOERD IN ANDERE 
OMSTANDIGHEDEN DAN DE MARKTOMSTANDIGHEDEN

BOEKJAAR

Vermelding van dergelijke transacties indien ze significant zijn, met opgave van het bedrag en de aard 
van de betrekkingen tegenover de verbonden partij, net als alle andere informatie over de transacties die 
noodzakelijk zou zijn voor een beter inzicht in de financiële toestand van de vennootschap.
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FINANCIËLE RELATIES MET
 (bedragen in €)

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

CODES BOEKJAAR

Vorderingen op voormelde personen 9500
Voornaamste voorwaarden van de vorderingen

Waarborgen samengesteld in hun voordeel 9501
Voornaamste voorwaarden van deze waarborgen  

Andere significante 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 één enkele identificeerbare persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders 9503  738.747,55  
Aan voormalige bestuurders en zaakvoerders 9504

 (bedragen in €)

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

Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 13.125,00
Bezoldiging voor uitzonderlijke prestaties of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de 
vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten 95061

Belastingadviesopdrachten 95062

Andere opdrachten buiten de revisoropdracht 95063 16.550,00
Bezoldiging voor uitzonderlijke prestaties of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de 
vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is/zijn

Andere controleopdrachten 95081

Belastingadviesopdrachten 95082

Andere opdrachten buiten de revisoropdracht 95083

Vermeldingen in toepassing van artikel 133, paragraaf 6 van het Vennootschappenwetboek  (bedragen in €)

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN NIET OP DE 
JUISTE WAARDE GEWAARDEERD

BOEKJAAR

RAMING OP DE JUISTE WAARDE VAN ELKE CATEGORIE VAN AFGELEIDE FINANCIËLE 
INSTRUMENTEN DIE NIET OP HUN JUISTE WAARDE GEWAARDEERD WORDEN IN DE REKENINGEN, 
MET VERMELDING VAN DE AARD EN HET VOLUME VAN DE INSTRUMENTEN

Niet van toepassing 0,00

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN
Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Vennootschappenwetboek 
op de geconsolideerde jaarrekening

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)*: 

ORES Assets

Consoliderende moederonderneming - Grootste geheel
BE 0543.696.579
Avenue Jean Monnet 2
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIË

* 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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STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS VOOR WIE DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND 
OF INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER  

TIJDENS HET BOEKJAAR
CODES TOTAAL 1. MANNEN 2. VROUWEN

Gemiddeld aantal werknemers

Voltijds 1001  2.197    1.635    562   

Deeltijds 1002  234    81    153   

TOTAAL IN VOLTIJDSE EQUIVALENTEN (VTE) 1003  2.416    1.714    702   

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds 1011  3.223.842    2.400.408    823.434   

Deeltijds 1012  264.735    88.536    176.199   

TOTAAL 1013  3.488.577    2.488.944    999.633   

Personeelskosten

Voltijds 1021 208.549.570,06 164.855.653,10 43.693.916,96

Deeltijds 1022 20.034.804,37 8.167.160,80 11.867.643,57

TOTAAL 1023  228.584.374,43   173.022.813,90  55.561.560,53   

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

TIJDENS HET VOORGAANDE BOEKJAAR
CODES   P. TOTAAL   1P MANNEN 2P VROUWEN

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 1003  2.450    1.754    696   

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 1013  3.537.008    2.535.761    1.001.247   

Personeelskosten 1023 221.665.510,00 176.485.059,00 45.180.451,00

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 1033

Sociale balans
Nummers van de paritaire comités waaronder de onderneming valt 326
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WERKNEMERS VOOR WIE DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND  
OF INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (VERVOLG)

OP DE AFSLUITINGSDATUM VAN 
HET BOEKJAAR

CODES 1. VOLTIJDS 2. DEELTIJDS 3. TOTAAL IN 
VOLTIJDSE 

EQUIVALENTEN

Gemiddeld aantal werknemers 105  2.187  240  2.412

Per type van arbeidsovereenkomst

Contract voor onbepaalde duur 110  2.011  238  2.235

Contract voor bepaalde duur 111  176  1  177

Contract voor een duidelijk omschreven werk 112 0  1 0 

Vervangingsovereenkomst 113 0 0 0 

Volgens het geslacht en opleidingsniveau

Mannen 120  1.638  75  1.711

lager onderwijs 1200  457  17  473

secundair onderwijs 1201  740  50  789

hoger niet-universitair onderwijs 1202  304  8  312

universitair onderwijs 1203  137 0  137

Vrouwen 121  549  165  701

lager onderwijs 1210  133  42  172

secundair onderwijs 1211  101  34  133

hoger niet-universitair onderwijs 1212  271  75  340

universitair onderwijs 1213  44  14  56

Per beroepscategorie

Directiepersoneel 130  206  13  217

Bedienden 134  1.981  227  2.195

Arbeiders 132

Andere 133

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

TIJDENS HET BOEKJAAR

CODES 1. 
UITZEND- 

KRACHTEN

2. TER BESCHIK-
KING VAN DE 

ONDERNEMING 
GESTELDE 

PERSONEN

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150  25    23   

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151  49.280    36.857   

Kosten voor de onderneming 152  1.091.366,02    1.900.309,81   

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

CODES 1. VOLTIJDS 2. DEELTIJDS 3. TOTAAL IN 
VOLTIJDSE 

EQUIVALENTEN

Aantal werknemers voor wie de onderneming tijdens 
het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend 
of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het 
algemeen personeelsregister 205  143    3    143   

Per type van arbeidsovereenkomst

Contract voor onbepaalde duur 210  28  3  28

Contract voor bepaalde duur 211  114 0  114

Contract voor een duidelijk omschreven werk 212  1 0  1

Vervangingsovereenkomst 213 0 0 0 
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UITGETREDEN

CODES 1. VOLTIJDS 2. DEELTIJDS 3. TOTAAL IN 
VOLTIJDSE 

EQUIVALENTEN

Aantal werknemers van wie het einde van de 
contractdatum genoteerd werd in een DIMONA- 
aangifte of in het algemeen personeelsregister tijdens 
het boekjaar, per type van arbeidsovereenkomst. 305  165  5  168

Per type van arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde duur 310  80  3  82

Overeenkomst voor een bepaalde duur 311  85  2  86

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 312 0 0 0 

Vervangingsovereenkomst 313 0 0 0 

Volgens de reden van beëindiging van 
de overeenkomst

Pensioen 340  43 0  43

Werkloosheid met aanvulling door de onderneming 341  8  1  9

Ontslag 342  19 0  19

Andere reden 343  95  4  97

Waarvan: het aantal werknemers dat als 
zelfstandige ten minste op halftijdse basis 
diensten blijft verlenen aan de onderneming 350 0 0 0 

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE 
WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Opleidingsinitiatieven voor voortgezette bijscholing van 
formele aard ten laste van de werkgever

CODES MANNEN CODES VROUWEN

Gemiddeld aantal werknemers 5801  1.421 5811  517

Aantal gevolgde opleidingsuren 5802  69.028 5812  19.032

Netto kosten voor de onderneming 5803 10.272.569,00 5813 2.976.088,00

waarvan bruto kosten rechtstreeks gekoppeld aan 
de opleidingen 58031 10.272.569,00 58131 2.976.088,00

waarvan uitbetaalde bijdragen en stortingen aan 
collectieve fondsen 58032 58132

waarvan ontvangen subsidies en andere 
belastingvoordelen (in mindering te brengen) 58033 58133

Opleidingsinitiatieven voor voortgezette bijscholing ten laste 
van de werkgever, van minder formele of informele aard

Aantal betrokken werknemers 5821  8 5831 0 

Aantal gevolgde opleidingsuren 5822  3.102 5832 0 

Netto kosten voor de onderneming 5823 173.469,00 5833 0 

Opleidingsinitiatieven voor initiële scholing ten laste van 
de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5841 0 5851 0 

Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 0 5852 0 

Netto kosten voor de onderneming 5843 0 5853 0 
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Waarderingsregels

ACTIVA
1. OPRICHTINGSKOSTEN

Onder deze post worden vermeld, de kosten gekoppeld aan 
de oprichting, de verdere ontwikkeling of de herstructurering 
van de onderneming, zoals de kosten voor van oprichting, 
van kapitaalverhoging of van de uitgave van leningen.

De afschrijving van oprichtingskosten moet voldoen aan § 1 
van artikel 59 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 
dat bepaalt dat de oprichtingskosten het voorwerp moeten 
uitmaken van geschikte afschrijvingen, in jaarlijkse schijven 
van minstens 20% van de werkelijk bestede sommen.

De afschrijving van kosten voor de uitgave van leningen mag 
echter over de hele looptijd van de lening uitgesplitst worden.
In casu hebben de onder deze post in rekening gebrachte 
kosten betrekking op de uitgavekosten voor onze obligatie-
lening, ze worden - zoals voorgesteld in de wet - afgeschre-
ven over de volledige looptijd van de lening.

2. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa zijn immateriële productiemiddelen. 
Ze vertegenwoordigen vaste activa door het feit dat de on-
derneming ze als exploitatiemiddelen wenst te gebruiken. Ze 
impliceren, met andere woorden, een exploitatiecapaciteit 
van beperkte of onbeperkte duur. Het koninklijk besluit van 
30 januari 2001 (art. 95, § 1) maakt een onderscheid tussen:
• kosten van onderzoek en ontwikkeling;  
• concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en 

soortgelijke rechten;
• de goodwill.

Immateriële vaste activa worden uitsluitend in de boeken 
geschreven indien aannemelijk is dat toekomstige econo-
mische voordelen toe te kennen aan de actiefzijde naar de 
vennootschap zullen gaan en als de kosten voor die activa 
op een betrouwbare manier gewaardeerd kunnen worden.

Immateriële vaste activa worden aanvankelijk tegen hun 
kostprijs gewaardeerd. De kost van een intern gegenereerd 
immaterieel vast actief is gelijk aan de som van de uitga-
ven gemaakt vanaf de datum waarop het immaterieel vast 
actief voldoet aan de boekingscriteria volgens de Belgische 
normen. De kost van een intern gegenereerd immaterieel 
vast actief omvat alle rechtstreeks toewijsbare kosten nodig 
om het vast actief te creëren, produceren en te maken opdat 
het geëxploiteerd kan worden op de manier voorzien door 
de directie.

Na hun initiële inboeking worden immateriële vaste activa 
verrekend tegen hun kostprijs verminderd met de gecumu-
leerde afschrijvingen en de gecumuleerde waardeverminde-
ringen. Immateriële vaste activa worden volgens de lineai-
re methode afgeschreven voor de geraamde nutsduur van 
wdie activa.

ORES opteerde ervoor de onderzoeks- en ontwikkelingskos-
ten als immateriële vaste activa te activeren.

De onderzoeks- en ontwikkelingskosten die op de actiefzijde 
ingeschreven kunnen worden als immateriële vaste activa, 
dat zijn de kosten van onderzoek, vervaardiging en ontwik-
keling van prototypes en van producten, uitvindingen en 
knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toe-
komstige activiteiten van de onderneming.

In dat kader werden de volgende kosten geactiveerd:
• De personeelsuitgaven m.b.t. de onderzoekers, technici en 

andere ondersteunende medewerkers in die mate dat ze 
toegewezen zijn aan de realisatie van een project dat aan 
voorgaande definitie voldoet.

• De kosten voor instrumenten en materiaal in de mate waar-
in en voor zolang ze gebruikt worden voor de realisatie van 
het project. Indien ze niet voor hun volledige levensduur 
voor de realisatie van het project gebruikt worden, kunnen 
alleen de afschrijvingskosten toegestaan worden die over-
eenstemmen met de levensduur van het project.

• De kosten voor contractueel onderzoek, technische kennis 
en verworven octrooien die het voorwerp van een licentie 
uitmaken bij externe bronnen, tegen de marktprijs, net als 
de kosten voor de consultancy en gelijkwaardige diensten 
gebruikt voor de realisatie van het project.

• De andere exploitatiekosten, met name kosten voor mate-
riaal, leveringen en vergelijkbare producten die als direct 
gevolg van de realisatie van het project gemaakt worden.

Immateriële vaste activa afkomstig uit de activiteit ‘onder-
zoeks- en ontwikkelingskosten’ wordt vervolgens lineair af-
geschreven over hun nutsduur (vastgesteld op 5 jaar) en ver-
minderd met eventuele waardeverminderingen.

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

De financiële vaste activa worden geboekt tegen hun aan-
schaffingsprijs, verminderd met het niet-opgevraagde deel.

Aan het einde van elk maatschappelijk boekjaar wordt elke 
titel in de portefeuille individueel gewaardeerd om op een zo 
goed mogelijke manier de toestand, rentabiliteit en vooruit-
zichten te weerspiegelen van de maatschappij waarin we een 
deelneming of aandelen hebben.

4. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR

Schulden op meer dan een jaar worden tegen hun nominale 
waarde geboekt en maken het voorwerp uit van waardever-
minderingen bij blijvende depreciatie.

5. VOORRADEN

De voorraden worden op hun gewogen gemiddelde prijs ge-
waardeerd.

6. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

Schulden op ten hoogste een jaar worden tegen hun nomi-
nale waarde geboekt.

Een waardevermindering wordt toegepast wanneer de waar-
de geraamd bij de afsluitng van het boekjaar lager ligt dan 
de boekwaarde.
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7. GELDBELEGGINGEN

Beleggingstitels worden op de actiefzijde van de balans ge-
boekt tegen hun aanschaffingsprijs, uitgezonderd de bijko-
mende kosten, of tegen hun inbrengwaarde.

Bij de afsluiting van het boekjaar worden ze gewaardeerd 
op de laagste van de volgende waarden: aankoopprijs of in-
brengwaarde of beurswaarde aan het einde van het boekjaar.

8. LIQUIDE MIDDELEN

De waarderingsregels voor de liquiditeiten zijn dezelfde als 
voor de vorderingen op ten hoogste een jaar.

9.  OVERLOPENDE REKENINGEN OP 
DE ACTIEFZIJDE

De kosten gemaakt tijdens het boekjaar maar volledig of 
geheel toe te schrijven aan een voorgaand boekjaar worden 
in de overlopende rekeningen ingeschreven volgens de pro-
portionaliteitsregel. Inkomsten of delen van inkomsten die 
pas een of meerdere boekjaren later worden ingevorderd, 
maar die aan het betreffende boekjaar gekoppeld zijn, wor-
den geboekt tegen het bedrag van het aandeel dat op het 
bedoelde boekjaar betrekking heeft.

PASSIVA
1. BELASTINGVRIJE RESERVES

Onder deze rubriek vallen de meerwaarden en winsten waar-
van de belastingontheffing ondergeschikt is aan het behoud 
ervan in het vermogen van de onderneming.

2.  VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE 
BELASTINGEN

Oordelend volgens de principes van voorzichtigheid, oprecht-
heid en goede trouw, onderzoekt de raad van bestuur aan het 
einde van elk boekjaar de aan te leggen voorzieningen.

3.  SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR EN 
OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

Deze schulden worden tegen hun nominale waarde geboekt.

4.  OVERLOPENDE REKENINGEN OP 
DE PASSIEFZIJDE

Kosten of delen van kosten met betrekking tot het boekjaar 
maar die slechts in een later boekjaar betaald zullen worden, 
worden in de overlopende rekeningen geboekt tegen het 
bedrag dat op het boekjaar betrekking heeft. Inkomsten ont-
vangen tijdens het boekjaar maar die geheel of gedeeltelijk 
aan een later boekjaar zijn toe te schrijven, worden eveneens 
ingeboekt op het bedrag dat als een opbrengst voor latere 
boekjaren beschouwd moet worden.   
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4.  Verslag van de 
commissaris-revisor
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Avenue Jean Monnet 2, 1348 Louvain-la-Neuve.

Tel.: 078/15.78.01 • e-mail: communication@ores.net
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