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Voorwoord
Het FoCI is ingebed in het Departement Cultuur, Jeugd en Media en werd als Vlaamse Openbare
Instelling (VOI) opgericht bij decreet van 19 december 1998. Het FoCI beheert de eigen culturele en
jeugdaccommodaties van de Vlaamse Gemeenschap en verleent investeringssubsidies voor grote
infrastructuurwerken van hoog cultureel belang en voor sectorale culturele en
jeugdinfrastructuur van bovenlokaal belang.
Het FoCI neemt zijn taak als bouwheer en opdrachtgever van de eigen culturele en
jeugdaccommodaties van de Vlaamse Gemeenschap ter harte. De kwaliteit van de
accommodaties, zowel naar inhoud als naar vorm, staat centraal bij het FoCI. Goede culturele en
jeugdaccommodaties zijn belangrijk voor de goede werking van culturele en jeugdorganisaties.
Deze accommodaties moeten aangepast zijn voor culturele doeleinden en beantwoorden aan
hedendaagse verwachtingen en normen.
Het FoCI besteedt aandacht aan preventief onderhoud van de bestaande infrastructuur. Verder
doet het een beroep op externe diensten voor het opstellen van onderhoudsplannen en het
ondersteunen van het onderhoudsmanagement van de eigen culturele gebouwen.
2016 was een druk jaar voor FoCI.
Op bouwkundig vlak werd er verder geïnvesteerd in eigen infrastructuur. Het grootste project
sinds 2011 is de renovatie en restauratie van het KMSKA. De uitvoering van het masterplan
Kasteel van Gaasbeek startte met de renovatie van het Barokpaviljoen, de Kapelaanwoning en
het Lustpaviljoen. deSingel zal in 2017 de theatertrekken automatiseren. In 2016 werd de
aanbestedingsprocedure afgerond.
Binnen het masterplan Destelheide werd de Contactstrip Noord uitgevoerd met een wandelpad
dat loopt vanaf het Hostel Wadi tot het nieuw gerealiseerde openluchttheater, ontworpen door
Bernardo Secchi en Paola Vigano.
In 2016 werd tevens sectorale investeringssubsidies toegekend aan: Autonoom Regionaal
Trefcentrum vzw in Ieper, Trefcentrum Y – KultuurKaffee in Brussel, TRAX in Roeselare, CC De
Kruisboog in Tienen, de Kopergietery vzw in Gent en FLACC vzw in Genk.
Grote lopende projecten waren: de Krook in Gent en de Vooruit in Gent.
De Vlaamse Regering keurde een investeringssubsidie goed voor de herinrichting van de
concertzaal van het Muziekcentrum De Bijloke in Gent. De middelen hiervoor worden
ingeschreven in de FoCI-begroting de volgende jaren.
Eind 2016 heeft de adviescommissie Bovenlokale Culturele Infrastructuur haar evaluatie van het
FoCI-reglement 2012-2016 aan de minister overhandigd. Dit was de start voor de opmaak van een
nieuw reglement voor de periode 2017-2021 met accent op duurzame infrastructuur.
In 2016 werd ook de start gegeven voor opstart van enkele haalbaarheidsstudies:
locatieonderzoek toekomstig Vlaams Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen, een
toekomstvisie voor de vernieuwing Kaaitheater in Brussel en een onderzoek naar de
haalbaarheid van de oprichting van een Cultuur-en congrescentrum in de Vlaamse Zuidrand.
Deze worden verder uitgewerkt om een beter inzicht te krijgen in de noden van toekomstige
infrastructuurprojecten.
Veel leesgenot.
Luc Delrue

Secretaris-generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Leidend ambtenaar Fonds Culturele Infrastructuur
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Fonds Culturele Infrastructuur binnen de Vlaamse overheid
Het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) staat in voor de verdere uitbouw, de renovatie
en het eigenaarsonderhoud van de accommodaties van de Vlaamse overheid voor
Cultuur en Jeugd en verleent investeringssubsidies voor grote (stedelijke) culturele
accommodaties en voor sectorale culturele infrastructuur. Deze opdracht wordt
uitgevoerd door de Stafdienst Infrastructuur van het Departement Cultuur, Jeugd en
Media sinds 2008.
De Stafdienst Infrastructuur van het departement wordt voor haar opdracht geholpen
door het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid en het team Gesubsidieerde
Infrastructuur van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.
Het Facilitair Bedrijf treedt op als mandataris bij de infrastructuurprojecten aan het
eigen patrimonium van de Vlaamse Gemeenschap. Het team Gesubsidieerde
Infrastructuur volgt de dossiers betreffende de investeringssubsidies aan vzw’s, aan
steden en gemeenten en aan provincies.
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Dotatie 2016
In 2016 kreeg FoCI een dotatie van 31.204.00 euro. Met deze dotatie worden de
engagementen uit het verleden betaald en de nieuwe verbintenissen van 2016 .

Aanwending van de nieuwe beleidsmiddelen middelen 2016
FoCI was gemachtigd om in 2016 voor 24.396.000 euro nieuwe verbintenissen aan te
gaan.
Iets meer dan 13 miljoen euro van deze middelen was bestemd om de eigen culturele en
jeugdinfrastructuur in stand te houden.
In 2016 werden in totaal 3.166.000 euro investeringssubsidies toegekend.
8 miljoen euro werd niet vastgelegd in 2016. Voor het dossier automatiseren van de
theatertrekken van deSingel was er geen enkele regelmatige inschrijving. Er kon dus
geen bestelling geplaatst worden. Dit dossier wordt begin 2017 opnieuw onderzocht.
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Eigen accommodaties 2016
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

8

In september 2011 startten de verbouwingswerken die tot 2019 zullen duren.
De verbouwing van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen gebeurt in
twee fases. Fase 2 is thans in uitvoering en loopt tot begin 2019.
In 2016 is er gestart met de studie van de inrichting van de museumruimtes.
Tevens werd een studiebureau belast met de opmaak van het bestek voor de renovatie
van de buitengevel.
De procedure tot het vinden van een ontwerper voor de tuinaanleg is lopende. Deze
deelprojecten zullen in uitvoering gaan in 2018.
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Masterplan Destelheide
Het vormingscentrum Destelheide is opgericht als een moderne, landschappelijke
omgeving gericht op kunst- en cultuureducatie voor jongeren. Na 40 jaar werking is een
masterplan opgemaakt voor de volgende 40 jaar met een ruimtelijke visie op de
toekomstige ontwikkelingen binnen de filosofie van kunst en cultuur.
Via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester werd een studieopdracht gelanceerd
voor een masterplan. Binnen het masterplan was reeds het Hostel Wadi gerealiseerd.

Contactstrip Noord Hoge Rielen

In 2016 werd naar een ontwerp van Studio7 van Bernardo Secchi en Paola Vigano de
Contactstrip Noord uitgevoerd.
Het ontworpen wandelpad loopt vanaf Hostel Wadi tot het tejater. Daardoor wordt het
Hostel beter toegankelijk en verbonden met het domein. Onderweg is een pic nic zone
gecreëerd en het binnentejater heeft annex een nieuw buitentejater gekregen.
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deSingel
De belangrijkste werken in 2016 waren "diverse werken" in deSingel (verwijderen asbest
plafonds, vernieuwen vloer Artiestenfoyer en Glazen gang, vernieuwen dak Vergaderzaal
en zone errond).
De studie voor de vernieuwing van de gemeenschappelijke stookplaats en luchtgroepen
werd verder gezet en voor deSingel is de studie voor de vernieuwing van de
trekkenwand afgewerkt.
Voor de toekomst is een belangrijk project de vernieuwing van het zaaldeel van de Rode
zaal. De studie voor dit project werd in 2016 opgestart.

de Rand
voor vzw de Rand werden volgende projecten gerealiseerd door FoCI-middelen:
- in de De Zandloper: vernieuwen van de stookplaats en regelapparatuur;
- in de De Bosuil: vernieuwen van de stookplaats en regelapparatuur.

Kaaitheater
De grote theaterzaal aan de Sainctelettesquare werd in 2016 opgefrist.
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Masterplan Kasteel van Gaasbeek
Voor de uitvoering van het Masterplan Kasteel van Gaasbeek op basis van het rapport
van Bogdan & Van Broeck werd gekozen voor een nieuw onthaagelbouw op het domein
van Kasteel van Gaasbeek. Deze keuze zorgt voor een upgrade van het kasteel naar meer
hedendaagse museale normen, rekening houdend met integrale toegankelijkheid (fysiek,
inhoudelijk en mentaal). Voor de zichtbaarheid werd voor de inplanting van de
nieuwbouw een af te breken chalet gekocht aan de straatkant.
Architect Sofie Beyen van Studio Roma heeft het bestek opgemaakt voor de
renovatiewerken van het Barokpaviljoen, Kapelaanswoning en Lustpaviljoen. Uitvoering
van deze werken zal plaatvinden in 2017.

Haalbaarheidsstudies:
Volgende haalbaarheidsstudies werden opgestart en worden verder uitgewerkt de
komende jaren:
- Studieopdracht voor locatieonderzoek toekomstig Vlaams Museum voor Hedendaagse
Kunst;
- Studieopdracht voor opmaak van toekomstvisie voor vernieuwing en transformatie
Kaaitheater;
- Onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van een Cultuur-en congrescentrum
met bovenlokale uitstraling in Vlaamse Zuidrand.

13

Grote culturele infrastructuur 2016
Masterplan Kunstencentrum Vooruit Gent 2013-2017
Het Kunstencentrum Vooruit vzw krijgt in totaal 4,5 miljoen euro investeringssubsidie
voor de uitvoering van het Masterplan 2013-2017. In 2016 is de 4de en laatste schijf voor
een bedrag van 1 miljoen euro vastgelegd.
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De Krook in Gent

De Krook in Gent is ongetwijfeld het belangrijkste gesubsidieerd project voor deze
legislatuur. In 2011 zijn op de bouwplaats de sloopwerken begonnen om ruimte te maken
voor de nieuwe bibliotheek van de 21ste eeuw samen met een Centrum voor nieuwe
media. De Vlaamse Gemeenschap heeft 25 miljoen euro vastgelegd als
investeringssubsidie voor het project.
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De oplevering van het gebouw is midden 2016 uitgevoerd.
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Sectorale culturele infrastructuur 2016
In 2016 besliste de minister een investeringssubsidie toe te kennen aan volgende
dossiers:
1
2
3
4
5
6
7

Centrum Informatieve Spelen vzw €
Autonoom Regionaal Trefcentrum vzw
Trefcentrum Y - KultuurKaffee
€
TRAX Roeselare
€
500.000,00
Stad Tienen - CC De Kruisboog
€
Kopergietery vzw
€
121.822,80
FLACC vzw
€
500.000,00

36.000,00
€
346.382,58
500.000,00
160.200,00
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Bijlagen
- Decreet van 19 december 1998 houdende oprichting van het Fonds Culturele Infrastructuur
(FoCI)
- Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 1999 tot regeling van het beheer en de werking
van het FoCI
- Financieel verslag: balans en rekeningen 2016
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Decreet van 19 december 1998
De Vlaamse Openbare Instelling (VOI) Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI) werd opgericht bij het
programmadecreet van 19 december 1998. Tot dan toe werden de investeringskredieten (eigen
infrastructuur) en de investeringssubsidies (gesubsidieerde infrastructuur) voor de
accommodaties in de sectoren Jeugd en Cultuur beheerd door de verschillende afdelingen van de
toenmalige Administratie Cultuur.
Het FoCI probeert de krachten te bundelen door alle investeringskredieten voor de
accommodaties voor jeugd, kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel werk samen te brengen in één
fonds.
Het FoCI krijgt eigen rechtspersoonlijkheid als een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) van
categorie A (financieel fonds). Hieronder volgen de betrokken bepalingen van het
programmadecreet van 19 december 1998:

“… Art. 49. Bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt een fonds culturele
infrastructuur opgericht, hierna het Fonds te noemen.
Dit Fonds heeft rechtspersoonlijkheid en wordt gerangschikt onder de instellingen van categorie
A vermeld in artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige
instellingen van openbaar nut, zoals gewijzigd bij decreet van 8 juli 1996 en bij decreet van 16
december 1997.”
“… Art. 50. De middelen van het Fonds zijn:
a) een jaarlijkse dotatie lastens de begroting van de Vlaamse Gemeenschap;
b) het gebeurlijke saldo op het einde van het voorgaande begrotingsjaar;
c) de eventuele inbreng van derden als cultuursponsoring voor de realisatie van culturele
infrastructuur;
d) de terugvorderingen van de ten onrechte gedane betalingen;
e) de opbrengsten van de ontvangsten voortvloeiend uit het beheer en het vervreemden van
onroerende goederen beheerd door de Administratie Cultuur, worden volledig toegewezen
aan het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI),] 1 [dit in afwijking van artikel 93, & 2, van het
decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994,
gewijzigd door artikel 28 van het decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1996.] 2 …”.
“… Art. 51. Het Fonds heeft tot taak:
1° investeringssubsidies te verstrekken voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen
van culturele infrastructuur met supra-lokaal belang;
2° het aankopen, het bouwen en het verbouwen van de eigen culturele infrastructuur van de
Vlaamse Gemeenschap en het ten laste nemen van de kosten ervan voor uitrusting en
apparatuur, de eigenaar-verplichtingen, de onroerende voorheffing en het
eigenaarsonderhoud. 3
3° het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere
kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen, die ressorteren onder het beheer
van de entiteiten Cultuur en Jeugd van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media van
de Vlaamse Gemeenschap.] 4 …”.

1Toegevoegd

door artikel 28 van het programmadecreet van 24 december 2004.
door artikel 21 van het programmadecreet van 27 juni 2003.
Toegevoegd door artikel 29 van het programmadecreet van 24 december 2004.
Toegevoegd door artikel 28 van het programmadecreet van 30 juni 2006.

2Toegevoegd
3
4
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Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van het FoCI
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 02 februari 1999 tot regeling van het beheer en de
werking van het FoCI, stelde de directeur-generaal van de Administratie Cultuur aan als leidend
ambtenaar van het FoCI.
De artikelen 6 tot en met 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot
operationalisering van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (in het kader van BBB),
stellen de leidend ambtenaar van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media ook aan als
leidend ambtenaar van het FoCI.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 02 februari 1999 belast de Vlaamse minister bevoegd
voor Cultuur, met de uitvoering van het besluit.
De bevoegdheid over het FoCI van de Vlaamse minister voor Cultuur, wordt bevestigd in het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009,
04 december 2009, 06 juli 2010 en 07 juli 2010.
De gecoördineerde tekst van het Besluit van de Vlaamse Regering (02/02/1999 en 28/04/2006)
luidt thans als volgt:

“… Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° het decreet: het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1999;
2° het Fonds: het Fonds Culturele Infrastructuur, bedoeld in artikel 49 van het decreet;
3° de Vlaamse minister: het lid van de Vlaamse Regering, bevoegd voor de cultuur;
4° de leidend ambtenaar: de leidend ambtenaar, bedoeld in artikel 2;
5° het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 1997: het besluit van de Vlaamse Regering van
21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire
rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen;
6° het ministerieel besluit van 16 december 1998 : het ministerieel besluit van 16 december 1998
houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake cultuur aan ambtenaren van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
7° subsidiebeslissing: verbintenis om voor een investering een investeringssubsidie toe te
kennen.
Art. 2. De leidend ambtenaar van het departement van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport
en Media wordt namens de Vlaamse Regering belast met de leiding, het dagelijkse en het
financiële beheer van het Fonds.
Art. 3. Onder het dagelijkse en het financiële beheer van het Fonds wordt verstaan:
1° het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, de nota's, de ambtsberichten en de
documenten met betrekking tot het Fonds;
2° het ontvangen van de gewone en de aangetekende zendingen, inclusief de dagvaardingen
betekend aan het Fonds;
3° het eensluidend verklaren van uittreksels en afschriften van documenten;
4° het geven van alle goedkeuringen en het nemen van alle beslissingen die voor de afhandeling
van de dossiers investeringssubsidies als bedoeld in artikel 51, 1°, van het decreet noodzakelijk
zijn, met inbegrip van het ontvangen, het nazien, het doorsturen en de voortgangsbewaking
van de dossiers, maar met uitzondering van het nemen van de subsidiebeslissing;
5° het nemen van de beslissingen die nodig zijn voor de uitvoering van artikel 51, 2°, van het
decreet conform artikel 8 van het ministerieel besluit van 16 december 1998, dat van
overeenkomstige toepassing is;
6° de terugvordering van ten onrechte gedane betalingen.
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Art. 4. De leidend ambtenaar kan de taken, bedoeld in artikel 3, geheel of gedeeltelijk overdragen
aan onder zijn gezag geplaatste ambtenaren van niveau A. Indien de periode van de overdracht
ten hoogste dertig dagen duurt, deelt hij dit mee aan de Vlaamse minister. Indien die periode
langer is dan dertig dagen, vraagt hij vooraf een machtiging aan de Vlaamse minister.
Art. 5. Driemaandelijks rapporteert de leidend ambtenaar aan de Vlaamse minister over de
aanwending van de krachtens dit besluit verleende machtigingen, de betalingen en de
ontvangsten.
Art. 6. De leidend ambtenaar van het departement van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport
en Media beslist welke personeelsleden, uitrusting en installaties van zijn administratie ter
beschikking worden gesteld van het Fonds.
Art. 7. Het Fonds maakt jaarlijks een begroting op conform de richtlijnen van de Vlaamse
Regering.
Art. 8. Teneinde de Vlaamse Regering in staat te stellen te voldoen aan de verplichting, haar
opgelegd bij artikel 53 van het decreet, stelt de leidend ambtenaar jaarlijks een verslag op over
de werking en het beheer van het Fonds. Conform artikel 10 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 21 mei 1997 wordt het verslag uiterlijk 30 juni van het jaar volgend op het boekjaar
bezorgd aan de Vlaamse minister en aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de
begroting.
Art. 9. Het Rekenhof en de in artikel 2 bedoelde ambtenaar ontvangen voor kennisgeving een
eensluidend afschrift van dit besluit.
Art. 10. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999.
Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de cultuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.
…”.
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Balans en resultaatrekening 2016
Balans na winstverdeling
Codes

Boekjaar

Vorig Boekjaar

6.686.381,00

57.698,00

6.685.773,00

57.252,00

6.685.773,00

57.252,00

490/1

608,00

446,00

20/58

6.686.381,00

57.698,00

Activa
Vaste activa
Oprichtingskosten
Immateriële vaste activa

20/28
20
21

Materiële vaste activa

22/27

Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten
Overige materiële vaste activa

22
23
24
25
26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa

27
28

Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Vorderingen
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
Deelnemingen
Vorderingen
Andere financiële vaste activa

280/1
280
281
282/3
282
283
284/8

Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten
Vlottende activa
Vorderingen op meer dan één jaar

284
285/8
29/58
29

Handelsvorderingen

290

Overige vorderingen

291

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

Voorraden

30/36

Grond- en hulpstoffen

30/31

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

Overige vorderingen

41

Geldbeleggingen

50/53

Eigen aandelen

50

Overige beleggingen

51/53

Liquide middelen

54/58

Overlopende rekeningen
Totaal van de activa
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Passiva
Eigen vermogen

10/15

Kapitaal

10

Geplaatst kapitaal

100

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

Kapitaalsubsidies

15

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het nettoactief
Voorzieningen en uitgestelde belastingen

19

Voorzieningen voor risico's en kosten

160/5

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

160

3.385.116,00

-2.790.445,00

3.385.116,00

-2.790.445,00

3.301.265,00

2.848.143,00

3.301.265,00

2.848.143,00

16

Belastingen

161

Grote herstellings- en onderhoudswerken

162

Overige risico's en kosten

163/5

Uitgestelde belastingen

168

Schulden

17/49

Schulden op meer dan één jaar

17

Financiële schulden

170/4

Achtergestelde leningen

170

Niet-achtergestelde obligatieleningen

171

Leasingschulden en soortgelijke schulden

172

Kredietinstellingen

173

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

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

Financiële schulden

43

2.965.659,00

1.328.046,00

Kredietinstellingen

430/8

2.965.659,00

1.328.046,00

Overige leningen

439

Handelsschulden

44

192,00

Leveranciers

440/4

192,00

Te betalen wissels

441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

46

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten
Belastingen

45

13.023,00

7.316,00

450/3

13.023,00

7.316,00

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

Overige schulden

47/48

322.583,00

1.512.589,00

Overlopende rekeningen

492/3

Totaal van de passiva

10/49

6.686.381,00

57.698,00
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Resultatenrekening
Codes

Boekjaar

Vorig Boekjaar

Bedrijfsopbrengsten

70/74

31.662.280,00

18.404.691,00

Omzet

70

18.248,00

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

71

Geproduceerde vaste activa

72

Andere bedrijfsopbrengsten

74

31.644.032,00

18.404.691,00

Bedrijfskosten

60/64

25.021.404,00

21.732.706,00

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

60

Aankopen

600/8

Voorraad: afname (toename)

609

Diensten en diverse goederen

61

1.290.452,00

895.778,00

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

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

630

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen)

631/4

Andere bedrijfskosten

640/8

23.730.952,00

20.836.928,00

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten

649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)

9901

6.640.876,00

-3.328.015,00

Financiële opbrengsten

75

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

Opbrengsten uit vlottende activa

751

Andere financiële opbrengsten

752/9

Financiële kosten

65

Kosten van schulden

650

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

651

Andere financiële kosten

635/7

1,00
1,00
17.131,00

446,00

652/9

17.131,00

446,00

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting
Uitzonderlijke opbrengsten

9902

6.623.745,00

-3.328.460,00

76

112.705,00

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

760

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

761

Andere uitzonderlijke opbrengsten

764/9

112.705,00

Uitzonderlijke kosten

66

560.889,00

9.653,00

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

663

Andere uitzonderlijke kosten

664/8

560.889,00

9.653,00

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten

669

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

9903

6.175.561,00

-3.338.113,00

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

780

762
763
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Overboeking naar de uitgestelde belastingen

680

Belastingen op het resultaat

67/77

Belastingen

670/3

Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen

77

Winst (Verlies) van het boekjaar

9904

Onttrekking aan de belastingvrije reserves

789

Overboeking naar de belastingvrije reserves

689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

9905

6.175.561,00

-3.338.113,00

6.175.561,00

-3.338.113,00
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