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NAT.

Datum neerlegging

Nr.

0475.634.550

BIz.

1

EUR

E.

D.

_________

VOL 1.1

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)
NAAM:

RUIT

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Adres: Te Boelaerlei

Nr.: 37

Postnummer: 2140

Gemeente: Borgerhout (Antwerpen)

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR)

-

Rechtbank van Koophandel van Antwerpen

Internetadres
Ondernemingsnummer

1

0475.634.650

DATUM
410912001
van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van
bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van

13105I2008

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

110112007

tot

3111212007

Vorig boekjaar van

1I01I2006

tot

3111212006

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
VANSCHOONBEEK RUDY
Molenlei 24 , 2170 Merksem (Antwerpen), België
Functie: Bestuurder
Mandaat:11/05/2004- 13/05/2008
DE VRIES ISI
Beukenlaan 4 , 2020 Antwerpen 2, België
Functie: Bestuurder
Mandaat : 11/05/2004- 13/05/2008
VAN ACHTEREN PETER
Zonnedauw 23 , 2970 Schilde, België
Functie: Bestuurder
Mandaat: 8/05/2007- 10/05/2011
LANNOO MATTHIAS
Sint-Hubertstraat 4 , 8700 Tielt, België
Functie: Bestuurder
Mandaat: 11/05/2004- 13/05/2008

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

JAARVERSLAG, VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

Totaal aantal neergelegde bladen:
34
Nummers van de secties van het standaardformulier die niet werden neergelegd
omdatze niet dienstig zijn: 5.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1, 5.4,2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 5.13, 5.14, 5.16

*

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
VANSCHOONBEEK RUDY

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
VAN DAMME KURT

bestuurder

Gedelegeerd bestuurder

Facultieve vermelding.
Schrappen wat niet van toepassing is.

Nr.

0475.634.550

VOL 1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

DERBOVEN NANCY
Dianalaan 11

,

2600 Berchem (Antwerpen), België

Functie: Bestuurder
Mandaat : 8/05/2007- 10/05/2011
VAN GOOLEN GEERT
Kerkstraat 152

,

1851 Humbeek, België

Functie: Commissaris, Lidmaatschapsnummer : A01 396
Mandaat: 10/05/2005- 10/05/2008
TAMBORYN ERIK
Wilgenbaan 6 , 1850 Grimbergen, België
Functie : Bestuurder
Mandaat: 10/05/2005- 4/09/2007
DESMYTER BART
Mandelvijver 29 8720 Dentergem Belgie
Functie: Bestuurder
Mandaat: 10/05/2005- 12/05/2009
CLAESSENS GUY
Hugo Verrieststraat 9 , 2540 Hove, België
Functie : Bestuurder
Mandaat: 8/05/2007- 5/11/2007
VERHEIJE WIM
vITS DAM 4 , 2880 Bornem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat:8/05/2007- 10/05/2011
VAN DAMME KURT
Patersstraat 1

,

bus 4, 9500 Geraardsbergen, België

Functie : Gedelegeerd bestuurder
Mandaat:15/01/2008

2134

j 0475.634550

Nr.

VERKLARING

VOL 1.2

BETREFFENDE

EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
Werd de jaarrekening geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
is? 4A-f NEE *
Indien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor
en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:
A.
8.
C.
D.

Het voeren van de boekhouding van de ondememing
Het opstellen van de jaarrekening ~
Het verifiëren van de jaarrekening en/of
Het corrigeren van de jaarrekening.

~

Indien taken bedoeld onder A. of onder 8. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van alle erkende boekhouder of erkende boekhouder
fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
BASTIAENS, VAN DEN WOUWER & C°

BVBA

0443.850.719

Lidmaatschaps
nummer
BIBF 203555

Aard van de
opdracht
(A, 8, C en/of D)
8

Welkomstraat 165 , 2160 Wommelgem, België
Functie : Erkende Boekhouder-fiscalist
Mandaat : 4/04/1 991
Vertegenwoordigd door:
Van den Wouwer Mark
Visvijverstraat 1

,

2230 Ramsel, België

Boekhouder

*

Schrappen wat niet van toepassing is.
Facultatieve vermelding.
3134

Nr.

VOL 2.1

0475.634.550

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA
VASTE ACTIVA

20/28

Oprichtingskosten

5.1

20

Immateriële vaste activa

5.2

21

Materiële vaste activa

5.3

22/2 7

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
Verbonden ondernemingen

5.4/
5.5.1
5.14

Vorderingen

281

22,84

534,14

284/8
284

Vorderingen en borgtochten in contanten

285/8

VLOTTENDE ACTIVA

29/58

Vorderingen op meer dan één jaar

29

Handelsvorderingen

290

Overige vorderingen

291

Voorraden en bestellingen in uitvoering

1.292.216,84

1.204.531,92

3

Voorraden

30/36

Grond- en hulpstoffen

30/3 1

Goederen in bewerking

32

Gereed product

33

Handelsgoederen

34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

35

Vooruitbetalingen

36

Bestellingen in uitvoering

37

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

Handelsvorderingen

40
41
5.5.1/
5.6 50/53

Eigen aandelen

50

Overige beleggingen

5 1/53

Liquide middelen

TOTAAL DER ACTIVA

534,14

282/3

Aandelen

Overlopende rekeningen

22,84

283

Andere financiële vaste activa

Geldbeleggingen

1.852,94

282

Vorderingen

Overige vorderingen

1.013,94

280/1
280

5.14

2.387,08

28

Deelnemingen
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat
Deelnemingen

1.036,78

5.6

236.665,35

65.019,06

23.281,54

24.393,90

213.383,81

40.625,16

993.120,79
993.120,79

696.146,76
696.146,76

54/58

59.568,74

442.461,28

490/1

2.861,96

904,82

20/58

1.293.253,62

1.206.919,00

4134
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PASSIVA

Toel.

EIGEN VERMOGEN

10/15

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Reserves
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
Voor eigen aandelen
Andere
Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves
Overgedragen winst (verlies)
Kapitaalsubsidies

Codes

5.7

(+)/(-)

10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133

Boekjaar

Vorig boekjaar

20.000,00

20.000,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

14
15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

19
16

200.000,00

2.500,00

Voorzieningen voor risico~s en kosten

160/5

200.000,00

2.500,00

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

160

Belastingen

161

Grote herstellings- en onderhoudswerken

162

Overige risico’s en kosten

5.8

163/5

Uitgestelde belastingen

168

SCHULDEN

17/49

Schulden op meer dan één jaar

5.9

Financiële schulden

171
172

Kredietinstellingen

173

Overige schulden

628.285,25

837.424,73

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
5.9

Financiële schulden

42
43

Kredietinstellingen

430/8

Overige leningen

439

Handelsschulden

44

Leveranciers

440/4

Te betalen wissels

441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

628.084,04
628.084,04

826.434,45
826.434,45

46
5.9

45

Belastingen

450/3

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

Overige schulden

TOTAAL DER PASSIVA

1.184.419,00

170

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Overlopende rekeningen

1.073.253,62

17

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten

2.500,00

170/4

Achtergestelde leningen

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen

200.000,00

201,21
201,21

10.990,28
198,20
10.792,08

47/48
5.9

492/3

444.968,37

346.994,27

10/49

1.293.253,62

1.206.919,00

5134
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RESULTATENREKENING
Toel.

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Toename (afname) in de voorraad goederen in
bewerking en gereed product en in de bestellingen in
uitvoering
(+)I(-)
Geproduceerde vaste activa
Andere bedrijfsopbrengsten

70/74
5.10

70

Boekjaar
4.236.819,22

Vorig boekjaar
711.313,88

4.233.078,85

707.182,65

3.740,37

4.131,23

71
72
5.10

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en huipstoffen

74
60/64
60

Aankopen
Afname (toename) van de voorraad

Codes

600/8
(+)l(~)

Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(+)/(~)
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen
(terugnemingen)
(÷)/(-)
Voorzieningen voor risicos en kosten - Toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)
(+)/(-)
Andere bedrijfskosten
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfs
kosten
(-)
Bedrijfswinst(verlies)
(+)/(-)

4.279.400,58
3.708.682,23
3.708.682,23

703.912,77
487.384,30
487.384,30

609

5.10

61

241.680,98

97.892,54

62

119.881,94

112.500,38

1.254,15

2.619,76

630

631/4
5.10

635/7

197.500,00

5.10

640/8

10.401,28

3.515,79

649
9901

-42.581,36

7.401,11

49.110,00

29.469,36

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

49.074,20

27.41 8,43

5.11

752/9

35,80

2.050,93

Financiële kosten

5.11

65

5.473,13

75
750
751

Kosten van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen - Toevoegingen (Terugneming)
(+)/(-)

650

Andere financiële kosten

652/9

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor
belasting
(+)I(-)

36.620,47

1.572,03

1.797,50

3.901,10

34.822,97

651

9902

1.055,51

250,00

6/34

Nr.

1 VOL

0475.634.550
Toel.

Uitzonderlijke opbrengsten

Codes

760

Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico’s en kosten

761
762

Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa

763

Andere uitzonderlijke opbrengsten

764/9

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 (bestedingen)
(+)/(-)

662

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa
5.11

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten
(-)

669

(÷)/(-)

9903
780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680
(+)/(-)

5.12

67/77

Belastingen

670/3

Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen

77
(+)/(-)

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689
(+)I(~)

959,36

250,00

959,36

250,00

966,53

736,25

7,17

486,25

9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

96,15

664/8

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen

Winst (Verlies) van het boekjaar

96,15

663

Andere uitzonderlijke kosten

Belastingen op het resultaat

Vorig boekjaar

76

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

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting

Boekjaar

3

9905

7134

Nr.

j

1

IV0L4

0475.634.550

RESULTAATVERWERKING
Codes
Te bestemmen winst(verlies)saldo

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar

(+)/(-)

9906

(+)/(~)
(+)/(~)

(9905)

Vorig boekjaar

14P

Onttrekking aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de reserves

791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies
aan de wettelijke reserves
aan de overige reserves

691/2

Over te dragen winst (verlies)

Boekjaar

791

792
691
6920

6921
(+)I(-)

(14)

Tussenkomst van de vennoten (of de eigenaar) in het verlies

794

Uit te keren winst

694/6

Vergoeding van het kapitaal

694

Bestuurders of zaakvoerders

695

Andere rechthebbenden

696

8134

Nr.

0475.634.550

VOL 5.2.2

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN
EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8052P

XXXXXXXXXXXXXXX

13.716,00

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8022

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8032

Overboeking van een Post naar een andere

(+)I(-)

8042

Aanschaffingswaardepereindevan hetboekjaar

8052

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8122P

13.716,00

xxxxxxxxx,oxxxx

11.863,06

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8072

Teruggenomen want overtollig

8082

Verworven van derden

8092

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

8102

Overgeboekt van een Post naar een andere

(+)/(-)

839,00

8112

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8122

12.702,06

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

211

1.013,94

9134

1

Nr.

1 0475.634.550

1 VOL
Codes

Boekjaar

8193F

XXXXXXXXX)000(XX

5.3.3

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

11.509,31

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

8163

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8173

Overboeking van een post naar een andere

(+)t(~)

288,43

8183

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8193

Meerwaarde per einde van het boekjaar

8253F

11.220,88
XXXXXXXXX)O(XXXX

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8213

Verworven van derden

8223

Afgeboekt
Overgeboekt van een Post naar een andere

8233
(+)I(-)

8243

Meerwaarde per einde van het boekjaar

8253

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323F

xxxxxxxxxxxxxxx

10.975,17

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

8273

Teruggenomen want overtollig

8283

Verworven van derden

8293

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen
Overgeboekt van een Post naar een andere

8303
(+)I(~)

511,30

288,43

8313

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(24)

11.198,04
22,84

10134

1

Nr.

j 0475.634.550
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OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Aandelen

51

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

8681

Niet-opgevraagd bedrag

8682

Vastrentende effecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand
meer dan één maand en hoogstens één jaar
meer dan één jaar
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

52

671.011,71

8684
53

671.011,71
993.120,79

25.135,05

8686
8687

993.120,79

25.135,05

8688
8689

Boekjaar
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de Post 49011 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.

11134

1

Nr.

1

IVOL5.7

0475.634.550

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

lOOP

XXXXXXXXXXXXXX

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

(100)

20.000,00

STAAT VAN HET KAPITAAL

Vorig boekjaar

Maatschappelijk kapitaal

Codes

Bedragen

20.000,00

Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
AANDELEN MET EEN NOMINALE WAARDE VAN 25,00 euro

20.000,00

800
800

Op naam

8702

XXXXXXXXXXXXXX

Aan toonder

8703

XXXXXXXXXXXXXX

Codes

Niet-opgevraagd
bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal

(101)

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal

8712

Opgevraagd,
niet-gestort bedrag
XX)(XXXXXXXXXXX

XX)00000(XXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes

Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag

8721

Aantal aandelen

8722

Gehouden door haar dochters
Kapitaalbedrag

8731

Aantal aandelen

8732

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN
Bedrag van de lopende converteerbare leningen

8740

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

8741

Maximum aantal uit te geven aandelen

8742

Als gevolg van de uitoefening van INSCHRIJVINGSRECHTEN
Aantal inschrijvingsrechten in omloop

8745

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

8746

Maximum aantal uit te geven aandelen

8747

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal

8751

12134

Nr.
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VOL 5.7
Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling
Aantal aandelen

8761

Daaraan verbonden stemrecht

8762

Uitsplitsing van de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

8771

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

8781

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, ZOALS DIE BLIJKT UIT DE
KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

13134

Nr.

0475.634550

VOL 5.8

7

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICOS EN KOSTEN
Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE POST 16315 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.
Voorziening overige risico s en kosten

200.000,00

14134

Nr,

j

0475.634550

VOL 5.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER
DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

____________

Codes

Boekjaar

—

_____________

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

8801

Achtergestelde leningen

8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8821

Leasingschulden 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 der schulden op meer dan éen jaar die binnen het jaar vervallen

(42)

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

8802

Achtergestelde leningen

8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8832

Kredietinstellingen

8842

Overige leningen

8852

Handelsschulden

8862

Leveranciers

8872

Te betalen wissels

8882

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

8892

Overige schulden

8902

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

8912

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

8803

Achtergestelde leningen

8813

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8833

Kredietinstellingen

8843

Overige leningen

8853

Handelsschulden

8863

Leveranciers

8873

Te betalen wissels

8883

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

8893

Overige schulden

8903

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

8913

15134

Nr

0475 634 550

VOL 5 ~

Boekjaar
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden

8921

Achtergestelde leningen

8931

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8941

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8951

Kredietinstellingen

8961

Overige leningen

8971

Handelsschulden

8981

Leveranciers

8991

Te betalen wissels

9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

9011

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

9021

Overige schulden

9051

Totaal door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

9061

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

8922

Achtergestelde leningen

8932

Niet-achtergestelde obligatieleningen

8942

Leasingschulden en soortgelijke schulden

8952

Kredietinstellingen

8962

Overige leningen

8972

Handelsschulden

8982

Leveranciers

8992

Te betalen wissels

9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

9022

Leveranciers
Te betalen wissels
Overige schulden
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden of onherroepelijk beloofd op
activa van de onderneming

9032
9042
9052
9062

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen (post 450/3 van de passiva)
Vervallen belastingschulden

9072

Niet-vervallen belastingschulden

9073

Geraamde belastingschulden

450

201,21

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

9076

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9077

16134

LN!~ 1 0475.634.550

j VOL

5.9

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 49213 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
FOD Controle beheersvenn. : bijdragen 2004-2007

21.969,40

Toe te rekenen kosten onderhoud t

100.000,00

Rechten niet aangesloten leden

322.998,97

17134

LNr.

1 0475634.550

VOL 5.10

BEDRIJFSRESULTATEN
BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

—

_____________

_____________

Netto-omzet
Uitsplitsing per bed rijfscategorie
Uitsplitsing per geografische markt
Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen

740

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister
Totaal aantal op de afsluitingsdatum

9086

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

9087

0,8

1,2

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9088

1.486

2.233

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

620

93.516,82

83.304,46

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

621

31.325,77

20.262,56

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen

622
-4.960,65

8.933,36

Andere personeelskosten

623

Pensioenen

624

Voorzieningen voor pensioenen

Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)

(+)I(-)

635

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering
Geboekt

9110

Teruggenomen

9111

Op handelsvorderingen
Geboekt

9112

Teruggenomen

9113

Voorzieningen voor risico’s en kosten
Toevoegingen

9115

Bestedingen en terugnemingen

9116

197.500,00

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen

640

Andere

641/8

Uitzendkrachten en ter beschikking van de ondernemng gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum

9.548,78

1.203,54

852,50

2.312,25

9096

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

9097

0,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

9098

581

Kosten voerde onderneming

617

10.611,89

18134

-

Nr.

0475.634.550

VOL 5.11

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN
Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening
Kapitaalsubsidies
Interestsubsidies
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten

9125
9126

Meerwaarde od realisatie van vlottende activa
Korting kontante betaling

35,80

Afschrijvingen van kosten bij uitgifte van leningen en van disagio

6501

Geactiveerde interesten

6503

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt
Teruggenomen

6510
6511

2.050,29
0,64

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

van vorderingen
Voorzieningen met financieel karakter
Gevormd
Aangewend en teruggenomen

653
6560
6561

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Minderwaarde od realisatie van vlottende activa
bankkosten

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

3.760,76
140,34

Boekjaar

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten
Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten

19134

Nr.

0475.634.550

VOL 5.12

BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekjaar

9134

966,53

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

9135

7.361,12

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen

9136

6.394,59

Geraamde belastingsupplementen

9137

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

9138

Verschuldigde of betaalde belastingsuppiementen

9139

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd

9140

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

2.872,06

Aftrek voor risicokapitaal

-856,20

1 nvesteringsaftrek

-131,69

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

C

Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties

9141

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten

9142

Andere actieve latenties
Passieve latenties

9144

Uitsplitsing van de passieve latenties

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE
VAN DERDEN
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar)

9145

252.813,63

68.029,55

Door de onderneming

9146

274.237,63

43.742,64

Bedrijfsvoorheffing

9147

33.666,84

28.913,32

Roerende voorheffing

9148

Ingehouden bedragen ten laste van derden als

20134

Nr.

VOL 5.15

0475634.550

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF
MET ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
GECONTROLEERD WORDEN
Codes
Uitstaande vorderingen op deze personen

Boekjaar

9500

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen
Waarborgen toegestaan in hun voordeel

9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

9502

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

9503

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders

9504

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

~s
Bezoldiging van de commissaris(sen)

9505

Boekjaar
4.240,00

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

95061

Belastingadviesopdrachten

95062
95063

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

Belastingadviesopdrachten

95081
95082

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

95083

Andere controleopdrachten

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

21134

Nr.

0475.634.550

VOL 5.17

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORDEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar
gemaakt*
De onderneming heeft geen geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan
vrijgesteld is om de volgende reden(en)*
De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in artikel 16
van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria*
De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt*
Indien ja, motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek
van vennootschappen, is voldaan:

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

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
OF GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)**:
VLAAMSE UITGEVERSVERENIGING VZW
TE BOELAERLE 37

2140 Borgerhout (Antwerpen), België
410.806.678
De moederonderneming stelt geen geconsolideerde jaarrekening op.
Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is’~

*

Schrappen wat niet van toepassing is.
Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor
het grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en
waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
22134

Nr.

0475.634.550

1

IVOL6

SOCIALE BALANS
Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 218

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar

Codes

Gemiddeld aantal werknemers
Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren
Personeelskost

100
101
102

Bedrag van de voordelen bovenop het
loon

103

1. Voltijds

2. Deeltijds

(boekjaar)

(boekjaar)
0,9
1.486

xxxxxxxxxxxxxxx

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Codes

Aantal werknemers ingeschreven in het
personeelsregister
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

105

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

Volgens het geslacht
Mannen
Vrouwen
Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel
Bedienden
Arbeiders
Andere

3. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
equivalenten
(VTE)
(boekjaar)
0,8 (VTE)
1.486 (T)
119.881,94 (T)

112.500,38 (T)

(T)

(T)

xxxxxxxxxxxxxxx

1. Voltijds

3P. Totaal (T) of totaal
in voltijdse
equivalenten
(VTE)
(vorig boekjaar)

2. Deeltijds

1,2

(VTE)

2.233 (T)

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

120
121
130
134
132
133

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
1. Uitzendkrachten

Tijdens het boekjaar

Codes

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

0,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

581

Kosten voor de onderneming

152

10.611,89

2. Ter beschikking van
de onderneming
gestelde personen

23134

Nr.

0475.634.550

VOL6

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

205

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

210

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

211

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

212

Vervangingsovereenkomst

213

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen:

lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs
Vrouwen: lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
universitair onderwijs

220

221
222

223
230
231
232
233

UITGETREDEN

Codes

Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun Overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam

305

1

0,9

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

310

1

0,9

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

311

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

312

Vervang ingsovereen komst

313

1

0,9

1

0,9

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen:

lager onderwijs
secundair Onderwijs
hoger niet-universitair Onderwijs
universitair Onderwijs
Vrouwen: lager onderwijs
secundair onderwijs
hoger niet-universitair Onderwijs
universitair onderwijs

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen
Brugpensioen
Afdanking
Andere reden
Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming

320
321
322
323
330
331
332
333

340
341
342
343

350

24134

1

Nr.10475.634.550

VOL 6

STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID TIJDENS HET
BOEKJAAR
MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE
WERKGELEGENHEID
Maatregelen met een financieel voordeel*
Voordeelbanen plan (ter aanmoediging van de
indienstneming van werkzoekenden die tot risicogroepen
behoren)
Conventioneel halftijds brugpensioen
Volledige loopbaanonderbreking
Vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse
loopbaanonderbreking)
Sociale Maribel
Structurele vermindering van de sociale
zekerheidsbijdragen
Doorstromingsprogramma’s
Dienstenbanen
Overeenkomst werk - opleiding
Leerovereen komst
Startovereenkomst
Andere maatregelen
Stage der jongeren
Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde
tijd
Conventioneel brugpensioen
Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale
zekerheid aan werknemers met lage lonen

Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere
maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid
totaal voor het boekjaar
totaal voer het vorige boekjaar

Aantal betrokken werknemers
Codes

1. Aantal

3. Bedrag van het

financiële

2. In voltijdse
eguivalenten

voordeel

414
411
412
413
415
416
417
418
503
504
419

0,9

2.306,56

502
505
506
507

—

__________________

1
: 550
550P 1

__________________

1
2

0,9
1,9

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR
Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Kosten voor de onderneming

Codes

Mannen

5801
5802
5803

Codes

Vrouwen

5811
5812
5813

INLICHTINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN VORMING, BEGELEIDING OF MENTORSCHAP DOOR DE
WERKNEMERS GEGEVEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 5 SEPTEMBER 2001 TOT DE VERBETERING VAN DE
WERKGELEGENHEIDSGRAAD VAN DE WERKNEMERS
Activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap
Aantal werknemers welke deze activiteiten uitoefenden
Aantal uren besteed aan deze activiteiten
Aantal werknemers welke deze activiteiten volgden

Codes

Mannen

5804
5805
5806

Codes

Vrouwen

5814
5815
5816

Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger.

25134

Nr.

0475.634.550

VOL 7

WAARDERINGSREGELS
SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS
Activa
1 oprichtingskosten
Oprichtings -en herstructureringskosten zullen op deze rekening opgenomen worden bij beslissing van de Raad van Bestuur. Het betreft
de kosten zoals bepaald in artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976, met name de bijzondere regels inzake
oprichtingskosten en herstructureringskosten.
De afschrijving van deze kosten geschiedt integraal tijdens het boekjaar gedurende hetwelk ze werden gedaan tenzij de Raad van
Bestuur om verantwoorde redenen een ander afschrijvingsritme zou bepalen.
III Materiële vaste activa
Deze activa, met inbegrip van de aanverwante kosten, worden geregistreerd tegen aanschaffings- of inbrengwaarde met uitzondering van
de zelfvervaardigde vaste activa die tegen vervaardigingsprijs gewaardeerd worden.
De in leasing of soortgelijke rechten aangehouden activa worden gewaardeerd voor het deel van de volgens de overeenkomst te storten
termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De
overeenkomstige verplichtingen aan de passiefzijde worden ieder jaar gewaardeerd voor het deel van de in de volgende boekjaren te
storten termijn, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft
(artikel 26 § 1 van het KB 8/10/76).

De materiële vaste activa worden in principe afgeschreven op basis van de lineaire methode. De Raad van Bestuur kan echter eveneens
beslissen om gebruik te maken van de fiscale of economische bepalingen inzake degressieve afschrijvingen en andere versnelde
afschrijvingen.
Op vaste activa die in aanmerking komen voor het genieten van staatshulp door toepassing van de wetten tot economische oriëntering,
kunnen versnelde afschrijvingen toegepast worden.
De lineaire afschrijvingspercentages op de nieuwe investeringen worden bepaald:
-

Terreinen :0 %
Gebouwen :5 %
Machines, materieel, gereedschap:20%
Kantoormachines ~33,33%
Kantoormeubelen:20%
Rollend materieel :20%
Klein materiaal :100 %

Op de buitengebruikgestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit van de onderneming bijdragende materiële vaste activa wordt een
afzonderlijke afschrijving toegepast om hun boekhoudkundige waarde in overeenstemming te brengen met hun waarschijnlijke
realisatiewaarde.
De materiële vaste activa kunnen geherwaardeerd worden indien de waarde van de activa, bepaald in functie van hun nut voor de
onderneming, op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde. Indien de activa noodzakelijk zijn voor de voortzetting
van het bedrijf van de onderneming mogen zij slechts worden geherwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt
verantwoord door de rendabiliteit van de onderneming (artikel 34 van het KB 8/1 0/1976).
De herwaardering op materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur zal afgeschreven worden over de vermoedelijke residuele
gebruiksduur van het betrokken actief.
IV Financiële vaste activa
1.Deelnemingen en aandelen
Deze worden geboekt aan aanschaffingswaarde. De bijkomende kosten worden ten laste genomen van het boekjaar waarin ze werden
aangeschaft.
Herwaarderingen kunnen worden gedaan indien de waarde van de activa, bepaald in functie van hun nut voor de onderneming, op
vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde. Indien de activa noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf
van de onderneming mogen zij slechts worden geherwaardeerd in de mate waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord
door de rendabiliteit van de onderneming (artikel 34 van het KB 8/1 0/1 976).
Minderwaarden worden geboekt indien, zoals bepaald in artikel 29 § 2 duurzame minderwaarden worden vastgesteld.
2. Borgtochten

Vorderingen en borgtochten worden geboekt aan nominale waarde.
Waardeverminderingen worden toegepast indien er onzekerheid is over de gehele of gedeeltelijke terugbetaling.
V & VII Vorderingen op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar
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De vorderingen van rechten worden slechts opgenomen in de boekhouding, conform het intern reglement, als ze definitief bekend zijn en
schriftelijk medegedeeld door reprobel. De vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde. Waardeverminderingen worden
geboekt indien uit bewijsstukken, briefwisseling, enz. blijkt dat de vordering verloren of onzeker is.
De vorderingen in vreemde valuta zullen aangepast worden indien op het einde van het boekjaar afwijkingen met de officiële koers
worden vastgesteld.
Indien het voor sommige vorderingen nodig blijkt, zal de verlopen intrest of het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de nominale
waarde volgens artikel 27 bis § 2 van het KB van 8 oktober 1976 verwerkt worden in de overlopende rekeningen van het passief.

VI Voorraden
De handelsgoederen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen marktwaarde op balansdatum als die lager is.
VIII Geldbeleggingen
Worden geboekt aan nominale waarde.
De rekeningen in vreemde valuta worden op balansdatum aangepast aan de officiële koers.
IX Liquide middelen
Worden geboekt aan nominale waarde.
De rekeningen in vreemde valuta worden op balansdatum aangepast aan de officiële koers.
X Overlopende rekeningen
De posten onder deze rubriek worden geraamd op basis van ingezamelde of geverifieerde inlichtingen en documenten.
Onder deze rubriek worden ondermeer opgenomen
verkregen opbrengsten : het deel van opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar maar in het volgende boekjaar pas ontvangen
worden, zoals: intresten op toegestane leningen en beleggingen op meer dan een jaar, met kapitalisatie van intrest.
- over te dragen kosten :het deel van betaalde kosten die betrekking hebben op het volgende boekjaar
Passiva
III Herwaarderingsmeerwaarden
Materiële vaste activa alsmede deelnemingen en aandelen die onder financiële activa voorkomen mogen geherwaardeerd worden.
Er wordt principieel maar overgegaan tot herwaardering van de hierboven vermelde activa wanneer de waarde ervan, bepaald in functie
van hun nut voor de onderneming, op vaststaande en duurzame wijze hoger is dan hun boekwaarde.

IV Kapitaalsubsidies
De subsidies worden ingeschreven voor hun nominale waarde.
Zij kunnen afhankelijk van de beslissing van de raad van bestuur in éénmaal in resultaat worden opgenomen of ieder jaar geleidelijk
verminderd volgens een plan gelijkaardig aan de afschrijvingen welke toegepast worden op de investeringen uitgevoerd met behulp van
deze subsidies, of in voorkomend geval, ten belope van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling.
VII Voorzieningen voor risico’s en kosten
Voor grote herstellings- en onderhoudswerken.worden voorzieningen gevormd. Ook voor voorzieningen voor overige risico’s en kosten,
als door omstandigheden blijkt dat deze noodzakelijk zijn.
Het is de Raad van Bestuur die zal bepalen welke zaken en welke bedragen hiervoor in aanmerking komen.
De voorziening wordt bepaald in functie van de totale voorziene kost en van de vermoedelijke duur.
Ook kunnen voorzieningen aangelegd worden voor hangende geschillen. Deze zullen door de Raad van Bestuur afzonderlijk geëvalueerd
worden.

VIII & IX Schulden op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar.
Deze worden opgenomen aan nominale waarde.
De schulden in vreemde valuta zullen bij het afsluiten van het boekjaar aangepast worden aan de officiële koers.
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X Overlopende rekeningen
Hierin worden opgenomen
bedragen bedoeld in artikel 27 bis §2 KB 8 oktober 1976 zijnde de verlopen intrest of het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de
nominale waarde van vorderingen
- kosten die niet in de boekhouding werden opgenomen, maar die betrekking hebben op het verstreken boekjaar.
- over te dragen opbrengsten- die in het boekjaar werden opgenomen doch die betrekking hebben op een later boekjaar.
-

In het bijzonder zal er een overlopende rekening worden aangelegd, op forfaitaire wijze bepaald, voor het betalen van rechten aan leden
die op latere datum zouden aansluiten. De retroactieve vordering die zij kunnen instellen voor niet gevorderde rechten, kan maximum op
drie voorgaande jaren betrekking hebben.
Het bedrag dat op deze overlopende rekening zal worden geboekt, bedraagt voor het jaar 2002 15% van de omzet.
Vanaf het jaar 2003 zal dit bedrag worden aangepast op beslissing van de raad van bestuur, afhankelijk van de door hen gemaakte
inschatting van de vorderingen die door nieuwe leden zouden kunnen worden ingesteld.
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NOTULEN VAN HET JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
OP 6 MEI 2008
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire verplichtingen brengen wij u hiermede verslag uit over de uitoefening van ons mandaat over het
boekjaar 2007
1. Wij hebben de eer de jaarrekening betreffende het jaar 2007 aan uw goedkeuring voor te leggen.
2. Opmerkingen bij de jaarrekening
Op de actiefzijde bestaat de rubriek vorderingen op ten hoogste 1 jaar hoofdzakelijk uit de terug te vorderen BTW voor een bedrag van
200.830,40 euro en de openstaande klanten t.b.v. 22.374,04 €. Deze openstaande klanten bestaat hoofdzakelijk uit de facturen m.b.t. de
ledenbijdragen. De grootste post op de actiefzijde zijn de geldbeleggingen ten bedrage van 993.120,79 euro.
Op de passiefzijde onder de schulden op ten hoogste 1 jaar, rubriek handelsschulden vinden we een bedrag van 628.084,04 euro, welke
hoofdzakelijk bestaat uit de rechten die volgend jaar worden uitbetaald aan de leden van Ruit cvba (via de rekening leveranciers t.b.v.
92.211,60 euro, de rekening uit te keren rechten t.b.v.251 .895,42 euro). Ook vinden we hier zoals vorig jaar de rekeningen m.b.t. het
geschil met Euro Trans Lloyd. Onder de rubriek X Overlopende rekeningen vinden we een bedrag van 444.968,37 euro. Dit bedrag omvat
twee zaken. Het eerst deel zijn de toe te rekenen kosten t.b.v. 121.696,40€ en het tweede deel omvat de nog niet opgevorderde rechten.
Dit is de reserve, aangelegd voor de rechten die moeten uitgekeerd worden aan de nieuwe leden die zich later kunnen aanbieden en
bedraagt 322.998,97 euro.
Tijdens het boekjaar 2007 heeft Ruit 4.436.346,15€ bruto reprografievergoedingen ontvangen van Reprobel.
Het bedrag van de door Ruit in de loop van 2007 ontvangen rechten ligt substantieel hoger dan in het boekjaar 2006 (ong. 725.000 EUR).
Dat is te verklaren door het feit dat Ruit eind 2006 een langdurig - tot en met het verbruiksjaar 2012 - akkoord heeft gesloten met Copiebel
omtrent de taalgebonden verdeling voor de drager boeken. Daardoor konden in de eerste jaarhelft van 2007 de eerder door Reprobel
geblokkeerde bedragen voor de verbruiksjaren 2004 en volgende worden vrijgegeven en verdeeld. Dat betekent dat 2007 moet worden
beschouwd als een uitzonderlijk jaar wat inkomsten en verdelingen betreft, omwille van de eenmalige inhaaloperatie waarvan sprake. In
een normaal boekjaar worden de inkomsten van Ruit doorgaans geraamd op om en bij de twee miljoen euro bruto.
Van het bedrag van 4.436.346,15 EUR werd in de loop van het boekjaar 2007, na voorafname van de reserve en de provisie voor de
werkingskosten van Ruit, 3.777.302,51 EUR netto verdeeld onder de leden (ter vergelijking: in 2006 was dat ong. 320.000 EUR netto).
De winst voor belastingen, 959,36 € groot, gecorrigeerd met de verworpen uitgaven, de aftrek risicokapitaal en de investeringsaftrek geeft
een belastbare basis van +1- 2.843 euro.
3. Bestemming van het resultaat
Het boekjaar sluit af zonder winst.
4. Er hebben zich na de jaarafsluiting geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan.
De vennootschap heeft tijdens het boekjaar geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten tot dekking van rente -en
wisselkoersrisico’s.
5. Onderzoek en ontwikkeling
Gedurende het boekjaar werden er wegens de aard van de bedrijfsactiviteit geen werkzaamheden verricht op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling.
6. Bijkantoren
Daar de vennootschap over geen bijkantoren beschikt, kunnen hierover geen wettelijk voorgeschreven meldingen worden gemaakt.
7. Noch de vennootschap , noch een rechtstreekse dochtervennootschap, noch een persoon handelend in eigen naam maar voor rekening
van de vennootschap, heeft aandelen,winstbewijzen of certificaten van de vennootschap verworven.
8. Tegenstrijdigheid van belangen
Er hebben tijdens het boekjaar geen verrichtingen of beslissingen plaatsgevonden die onder toepassing vallen van artikel 523 van het
Wetboek van Vennootschappen
9.Financiële instrumenten, beheersing van financiële risico’s en gelopen prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s
10. In toepassing van de wetvan 13/01/2006 kunnen wij melden dat er zich geen omstandigheden voordoen die de ontwikkeling van de
vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden. De raad van bestuur ervaart geen bijzondere risicogebieden waarover dient gerapporteerd
te worden. Natuurlijk zijn er de inherente risico’s aan de sector, die echter dagdagelijks door het management onder controle worden
gehouden.
11. Er werden tijdens het boekjaar geen uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten door de commissaris verricht, noch enige
taak of opdracht vervuld door een vennootschap met wie de commissaris beroepshalve in een verband van samenwerking staat.
12. Wij verzoeken u kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor het uitoefenen van hun mandaat tijdens het
afgelopen boekjaar.
13. Wij stellen voor de heer Geert Van GooIen te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar.
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VAN ACHTEREN Peter
VERHEIJE Wim

DE VRIES Isi

L.ANNOO Mathias

DERBOVEN Nancy

DESMYTER Bart
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VERSLAG VAN DE COMMISSARISSEN

/

Geert Van Gooien
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/
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Bedrijfsrevisor
Kerkstraat 152
1851 Grimbergen (Humbeek)

JORnr. 1.396

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 3 1/12/2007 GERICHT TOT DE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN DE CVBA RUIT
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen we u verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die
ons werd toevertrouwd. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste
bijkomende vermeldingen.
Verklaring over de jaarrekening met toelichtende paragraaf
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening, over het boekjaar 0 .01.2007 —31.12.2007, opgesteld op basis van het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel (Koninklijk Besluit van 30januari 2001 ), met een
balanstotaal van 1.293.253,62 EURO en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 0,00 EURO.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij
hebben onze eontrole uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen,
zoals uitgevaardigd door het Instituut Der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt
georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige
organisatie van de vennootschap, alsook niet de procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van
het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben
op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben dc
gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de
vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze
werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel, geeft dc jaarrekening afgesloten op 31/12/2007 een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële
toestand en van de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijn de
boekhoudkundig referentiestelsel.
Bijkomende verklaringen
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van liet Wetboek van
vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op te nemen die niet van aard zijn
om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
- Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. We kunnen ons echter
niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt
geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar
toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties
vertonen met de infonsiatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.
- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België
toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. Conform de waarderingsregels en liet interne reglement worden de
vorderingsrechten ten Overstaan van Reprobel en de daarna te verdelen rechten boekhoudkundig slechts uitgedrukt wanneer
deze zeker en gekend zijn. Het uitgedrukte resultaat in de rekeningen betreft slechts de voorlopige afrekening tot en met het
verbruiksjaar 2006. De verdeling van de rechten is gebeurd op basis van de gegevens van de boekenbank voor de hoger
vermelde referte periode over de aangesloten leden. De schuld aan de leden is opgenomen, voor zover er geen nieuwe leden
eisen stellen en de bestaande leden dc verdeling accepteren.
- Wij dienen u geen enkele verrichting of beslissing mede te delen die in overtreding van de statuten of het Wetboek van
vennootschappen zou zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt
voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
Grimbergen. 02/05/2008

Geert Van Gooien
Commissaris
Tel. 00/32/2/270.19.70

Fax 00/32/270.22.60

mail info~audit-vangoolen.com Web www.audit-vangoolen.com
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1. Synthese Balans en Resultatenrekening
-Synthese balans (x 1000€)
2007 2006
20052004 2003
A. Vaste activa
1
2
5
7
B. Voorraden
C.Vorderingen
239
66
129204 120
D. Beschikbaar
1.053 1.139
1.4463.528 2.429
E. Vlottende activa (B+C+D)
1.292 1.205
1.5753.7322.549
F. Totale activa (A+E)
1.293 1.207
1.5803.7392.557

8

G. Eigen vermogen
20
20
202020
H. Vreemd lang
200
3
2 31
1. Vreemd kort
1.073 1.184
1.5583.7162.536
J. TotaalVermogen(G+H+l) 1.293 1.207
1.5803.7392.557
K. Permanent vermogen (G+H)
220
L. Totaal vreemd vermogen (H+l) 1.273
M. Werkkapitaal (K-A)
219
21

23
222321
1.187
1.5603.7192.537
171613

-Synthese Resultatenrekening (x 1000 €)
20072006200520042003
Omzet
4.233707 1.252 4.3133.101
Andere bedrjfsopbrengsten
44 0 93
- Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen-3.709-487 -1.086-4.196-2.947
- Diensten en diverse goederen
-242-98 -68 -84-87
Toegevoegde waarde
286126984370
- Bezoldigingen
-120-1 12 -147 -125-73
- Afschrijvingen en waardeverminderingen-199-3 -3 -8-5
- Andere bedrijfskosten
-10-4-4-10-10
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Uitzonderlijks resultaat
Winst voor belastingen
- Belastingen
Nettowinst

-437 -56 -1 00-18
44
-7 62 10632
00 0 -2-1 1
10 6 4 3
-10 -6-4-2
00 0 01

II. Schematisch overzicht van de rentabiliteit van het boekjaar
Omloopsnelheid vlottend actief--> Opslagduur voorraden:0,OOd.
328--> Incassoperiode vorderingen :1,88 d.
omloopsnelheid totaal actief
3,27
0/TA Omloopsnelheid vastliggend
4.233,00
Rentabiliteit totaal actief X
0,00%
NW/OOmzetToegevoegde waardeBezoldigingen
4.233 286 -120
Winstmarge 100% 41,96%
0,00%
Nettowinst Bedrijfskosten Afschrijvingen + WV + voorzieningen
0-329-199
115,04% 69,58%
Financieel resultaat Andere bedrijfskosten
44-10
3,50%
Uitzonderlijk resultaat
0
Belastingen

III. Kerncijfers van het voorbije boekjaar (xl.000€)
32/34
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20072006200520042003
Totale activa
1.2931.207 1.580 3.739 2.557
Omzet
4.233707 1.252 4.313 3.101
Omzet per werknemer
5.291589 696 2.157 1.723
Nettowinst
00 0 0 1
Toegevoegde waarde
286126 98 43 70
Toegevoegde waarde/omzet (%)
6,7617,82 7,83 1,00 2,26
Werkkapitaal / totaal actief (%)
16,941,74 1,08 0,43 0,51

IV. Ratio’s
20072006200520042003
LIQUIDITEIT
Liquiditeit ruimezin
Dagen klantenkrediet
Dagen leverancierskrediet

1,201,02 1,01 1,04 1,00
1,8811,79 1,35 2,77 2,92
54,54461,73 296,09 260,88 259,85

Werkkapitaal
behoefte aan werkkapitaal
= nettothesaurie
SOLVABILITEIT
Eigen vermogen /totaal activa
Cashflow / vreemd vermogen

21921 17 16 13
8341118 1428 3512 2416
1.0531.139 1.445 3.528 2.429
1,551,66 1,27 0,53 0,78

RENTABILITEIT
Bruto verkoopmarge (NBB)
Netto verkoopmarge (NBB)
Rentabiliteit totaal actief
Rentabiliteit eigen vermogen

3,691,41 -4,23 -2,13 -0,42
-1,011,04 -4,48 -2,31 -0,59
00 0 0,00 0,04
00 0 0,00 5,00

TOEGEVOEGDE WAARDE
Personeelskosten / toegevoegde waarde4 1,9289,29 150,30 290,64 104,02
Niet-kaskosten / toegevoegde waarde
69,492,08 3,17 18,02 7,37
Financiële kosten / toegevoegde waardel 9129,06 0,20 1,07 0,36
Belastingen /toegevoegdewaarde
0,340,20 5,64 8,14 3,57
Andere bedrijfskosten / toegevoegde waarde3,642,79 4,09 22,54 13,85
Toegevoegde waarde per werknemer

358 105 54

22 39

V. Begroting boekjaar 2008
2007
Omzet
1.964
Andere bedrijfsopbrengsten
4
- Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -1.657
- Diensten en diverse goederen
-86
Toegevoegde waarde
- Bezoldigingen
- Afschrijvingen en waardeverminderingen
- Andere bedrijfskosten

221

Nettowinst

1.918
4
-1.700
-144
78

-171

-73
46

-5
-10

Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Uitzonderlijks resultaat
Winst voor belastingen
Toev voorz uit te keren rechten
- Belastingen

2008

-7
39

44
30

10

0

0

69
-67
-2

54
-53
-1

0

0

Enkele toelichtingen
-De te ontvangen reprografierechten in 2007 worden geraamd op 2.000.0000

€.

Samen met de te ontvangen werkingsbijdragen bedraagt
33,34
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de totale omzet +1- 2.018.500€. Na afname van 100.000€, reserve’ voor rechthebbenden die zich pas later zouden melden bedraagt de
omzet 1.918.500,00€ samengesteld uit te verdelen rechten , 1.900.000 € groot, en ontvangen werkingsbijdragen 18.500€.
-De uit te keren rechten aan de aangesloten leden, ramen we dus op 1.700.000 € , zijnde 1.900.00 € verminderd met 200.000€
werkingskosten (10% van de ontvangen fondsen cfr. Huishoudelijk reglement).
-De begroting voorziet dat van de afname voor werkingskosten nog een bedrag, ca. 53.000€, ter beschikking zal blijven.
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