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LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie
in de onderneming

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN

BE 0236.506.487
Koloniënstraat 40
1000 Brussel
BELGIË

Begin van het mandaat: 06-05-2013 Einde van het mandaat: 06-05-2019 Bestuurder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

DE BROECK Fabienne

Koloniënstraat 40
1000 Brussel
BELGIË

VANNIEUWENHUYZE Johan

Dorpsstraat 49
3050 Oud-Heverlee
BELGIË

Begin van het mandaat: 06-05-2013 Einde van het mandaat: 06-05-2019 Bestuurder

DECONINCK Luc

Bergensesteenweg 36
1600 Sint-Pieters-Leeuw
BELGIË

Begin van het mandaat: 06-05-2013 Einde van het mandaat: 06-05-2019 Bestuurder

PEETERS Frank

Paul van Ostaijenlaan 4
2547 Lint
BELGIË

Begin van het mandaat: 06-05-2013 Einde van het mandaat: 06-05-2019 Bestuurder

DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN (B00025)

BE 0429.053.863
Gateway building, Luchthaven Nationaal 1/J
1930 Zaventem
BELGIË

Begin van het mandaat: 04-05-2015 Einde van het mandaat: 07-05-2018 Commissaris

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

VROLIX Maurice (A01817)

Gateway building, Luchthaven Nationaal 1/J
1930 Zaventem
BELGIË
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VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie 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.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

In bevestigend geval, 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. Het voeren van de boekhouding van de onderneming*,

B. Het opstellen van de jaarrekening*,

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

D. Het corrigeren van de jaarrekening.

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

__________________________________
* Facultatieve vermelding.
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN 20

VASTE ACTIVA 21/28

Immateriële vaste activa 6.1.1 21

Materiële vaste activa 6.1.2 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 6.1.3 28

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 4.115.694 15.224.247

Vorderingen op meer dan één jaar 29 3.912.809
Handelsvorderingen 290
Overige vorderingen 291 3.912.809

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3
Voorraden 30/36
Bestellingen in uitvoering 37

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 3.787.402 10.540.457
Handelsvorderingen 40
Overige vorderingen 41 3.787.402 10.540.457

Geldbeleggingen 50/53

Liquide middelen 54/58 93.103 119.842

Overlopende rekeningen 490/1 235.189 651.139

TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 4.115.694 15.224.247
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 10/15 61.973 61.973

Kapitaal 10 61.973 61.973
Geplaatst kapitaal 100 61.973 61.973
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
netto-actief 19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160
Fiscale lasten 161
Grote herstellings- en onderhoudswerken 162
Milieuverplichtingen 163
Overige risico's en kosten 164/5

Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49 4.053.721 15.162.274

Schulden op meer dan één jaar 6.3 17 3.698.844
Financiële schulden 170/4 3.698.844

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke
schulden 172/3
Overige leningen 174/0 3.698.844

Handelsschulden 175
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176
Overige schulden 178/9

Schulden op ten hoogste één jaar 6.3 42/48 3.761.029 10.943.234
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen 42 3.698.844 10.845.764
Financiële schulden 43

Kredietinstellingen 430/8
Overige leningen 439

Handelsschulden 44 10.331 10.331
Leveranciers 440/4 10.331 10.331
Te betalen wissels 441

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten 45 44

Belastingen 450/3 44
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9

Overige schulden 47/48 51.810 87.139

Overlopende rekeningen 492/3 292.692 520.196

TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 4.115.694 15.224.247
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten
Brutomarge (+)/(-) 9900 -37.216 -56.875

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A
Omzet 70
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten
en diverse goederen 60/61 37.216 56.875

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.4 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) (+)/(-) 631/4
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) 635/8
Andere bedrijfskosten 640/8 2.914 3.478
Als herstructureringskosten geactiveerde
bedrijfskosten (-) 649
Niet-recurrente bedrijfskosten 66A

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-) 9901 -40.130 -60.353

Financiële opbrengsten 6.4 75/76B 782.044 1.454.362
Recurrente financiële opbrengsten 75 782.044 1.454.362

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies 753
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B

Financiële kosten 6.4 65/66B 735.673 1.387.771
Recurrente financiële kosten 65 735.673 1.387.771
Niet-recurrente financiële kosten 66B

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
(+)/(-) 9903 6.241 6.238

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 780

Overboeking naar de uitgestelde belastingen 680

Belastingen op het resultaat (+)/(-) 67/77 44 41

Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 6.197 6.197

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves 689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar
(+)/(-) 9905 6.197 6.197
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-) 9906 6.197 6.197
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9905 6.197 6.197
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-) 14P

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 691
aan de wettelijke reserve 6920
aan de overige reserves 6921

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) 14

Tussenkomst van de vennoten in het verlies 794

Uit te keren winst 694/7 6.197 6.197
Vergoeding van het kapitaal 694 6.197 6.197
Bestuurders of zaakvoerders 695
Werknemers 696
Andere rechthebbenden 697
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

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

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 3.698.844

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5
jaar 8912

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar 8913

GEWAARBORGDE SCHULDEN

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden 8921

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 891
Overige leningen 901

Handelsschulden 8981
Leveranciers 8991
Te betalen wissels 9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9011
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 9021
Overige schulden 9051

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden 9061

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

Financiële schulden 8922
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 892
Overige leningen 902

Handelsschulden 8982
Leveranciers 8992
Te betalen wissels 9002

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 9012
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 9022

Belastingen 9032
Bezoldigingen en sociale lasten 9042

Overige schulden 9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk
beloofd op activa van de onderneming 9062
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS,
ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

Codes Boekjaar

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9294

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9295

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

Uitstaande vorderingen op deze personen 9500
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel
afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel 9501

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel 9502

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Revisor 4.400

Boekjaar

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben
Aard van de transactie

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft
Aard van de transactie

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de
vennootschap

Aard van de transactie

Nr. BE 0460.775.437 VKT 6.6
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WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS
De waarderingsregels zijn opgesteld overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 op de jaarrekening van de ondernemingen.
Waar de wetgeving een keuzemogelijkheid voorziet of een uitzondering toelaat, wordt de genomen optie of de toegepaste uitzondering
uitdrukkelijk vermeld.
BALANS
ACTIEF
Vorderingen op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar (rubrieken V en VII)
De vorderingen worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde en maken het voorwerp uit van waardeverminderingen indien de betaling op de
vervaldag onzeker is.
Geldbeleggingen en liquide middelen (rubrieken VIII en IX)
Kastegoeden worden voor hun nominale waarde in de balans vermeld op basis van de kasbescheiden die de situatie per afsluitingsdatum weergeven.
Het tegoed op rekeningen wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.
Op de balansdatum zijn de geldbeleggingen en liquide middelen het voorwerp van waardeverminderingen indien de realisatiewaarde lager ligt dan
de boekwaarde.
PASSIEF

Schulden op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar (rubrieken VIII en IX)
De schulden worden in de balans opgenomen tegen nominale waarde.
RESULTATENREKENING
Er moet rekening worden gehouden met de kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op voorgaande boekjaren, ongeacht de dag
waarop deze kosten worden betaald of deze opbrengsten geïnd, tenzij die inning onzeker is.

Nr. BE 0460.775.437 VKT 6.8
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AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE
JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,
artikel 631 §2 laatste lid en artikel 632 §2 laatste lid; de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen, artikel 14 vierde lid; en het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde
multilaterale handelsfaciliteiten, artikel 5.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de
onderneming in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van
de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het

ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch
recht betreft

Aangehouden maatschappelijke rechten

Aard

Aantal stemrechten

%Verbonden
aan effecten

Niet
verbonden

aan effecten

a
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Atrium 2 NV, Openbare VBS naar Belgisch recht
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2016
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Deloitte.

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Atrium 2 NV,
Openbare VBS naar Belgisch recht over de jaarrekening afgesloten op
31 december 2016

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat
van commissaris. Dit verslag omvat ons verslag over de jaarrekening, en omvat tevens ons verslag over andere
door wet- en regelgeving gestelde eisen, De jaarrekening omvat de balans op 31 december 2016 en de
resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum, alsmede een overzicht van de waarderingsregels
en andere toelichtingen.

Verslag over de jaarrekening - Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Atrium 2 NV, Openbare VBS naar Belgisch recht
("de vennootschap"), opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, met een balanstotaal van 4.116 (000) EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een
winst van het boekjaar van 6 (000) EUR.

Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen van de jaarrekening

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het
¡mplementeren van de interne controle die ze noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden
(International Standards on Auditing - ISA) zoals deze in België werden aangenomen. Die standaarden vereisen
dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke
mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening
opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling
door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang
in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de
commissaris de interne controle van de vennootschap in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de
jaarrekening die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van
de interne controle van de vennootschap, Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de
gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte schattingen,
alsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheel. Wij hebben van de aangestelden en
van de raad van bestuur van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen
verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren.

Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d'Entreprises
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid /
Soc¡été civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée
Reg¡stered Office: Gateway building, Luchthaven Nat¡onaal 1 J, B-1930 Zaventem
VAT BE 0429.053.863 - RPR Brussel/RPM Bruxel¡es - IBAN BE t7 23OO 0465 612l - BIC GEBABEBB

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Atrium 2 NV, Openbare VBS naar Belg¡sch recht
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016

Oordeel zonder voorbehoud

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Atrium 2 NV, Openbare VBS naar Belgisch recht een getrouw beeld
van het vermogen en van de financiële toestand van de vennootschap per 31 december 2016, en van haar
resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verslag over andere door wet- en regelgeving gestelde eisen

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het naleven van
de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding,
alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van
toepassing zijnde internationale controlestandaarden, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op
grond hiervan doen wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons
oordeel over de jaarrekening te wijzigen:

. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen, is de entiteit
vrijgesteld van het opstellen van een jaarverslag.

. Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.

. De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de
wettelijke en statutaire bepalingen.

. Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het
Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

Zaventem, t2 april 2017

De commissaris

DELOITTE Bed rijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Maurice Vrolix

2

14/14


	accountantsReport

