
JAARREKENING IN EURO

Rechtsvorm : .......N a e n !çzç..v. pn n 99t ççh.ap

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophand et van ....Qg.n.defnp.p.dp,

lnternetadres 
.i

DATUM 21 t11 I 2007

bekendmaking van de oprichtingsakte

Ondernemingsnummer BE 0405.706.755

van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van

en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van 14 | 05 t2014

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01t01 t 2013 31t 12 t 2013

Vorig boekjaar van 01t 01 t 2012 31t 12 t 2012

De bedragen van het vorige boekjaar ziin tXffiß. 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

Sfef ÐE CORTE

Philippe VLERICK

TCL NV
Nr.: BE 0433.015.027

Vertegenwoordigd door:

va ste vertegenwoordige r
Tonny Van Doorslaer

VEAN NV
Nr.: BE 0458.303.719

Vertegenwoordigd door:

Rebecq-Rognon, België

Ronsevaal 2, 8510 Marke, België

Goedingenstraat 24, 9051 Afsnee, België

Goedingenstraat 24, 9051 Afsnee, België

Staflonssfraaf 172, 9260 Wichelen, België

1 1/05/201 1 - 1 4/05/201 4

Bestuurder
1 1/05/201 1 - 1 4/05/201 4

Bestuurder
08/05/201 3 - 1 4/05/201 4

Bestuurder
1 1/05/201 1 - 1 4/05/201 4

Drève des Hêtres Rouges, Blerges 10,1430 Gedelegeerd bestuurder

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

Totaal aantal neergelegde bladen: .......40............ Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Facultatieve vermelding.

Schrappen wal niet van toepassing is.
ocR9002



f----voTiTl

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSAR/SSEN (veruolg van de vorige bladzijde)

vaste vertegenwoordiger Sfafionssfraaf 172, 9260 Wichelen, België
VansteenkÍste Luc,

PATRICK DE GREVE BVBA Putstraat 15, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België Bestuurder
Nr.: BE 0808.361.673 11/05/2011 - 14/05/2014

Ve rteg e nwoord igd door :

vasteveftegenwoordiger, De Putstraat 15, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België
Greve Patrick,

MCM BVBA Molenberg 44, 1790 AfflÍgem, België Bestuurder
Nr.: BE 0458.492.868 11/05/2011 - 14/05/2014

Ve rte g e nwoord igd doo r :

vaste vertegenwoordiger Molenberg 44, 1790 Affligem, België
Vanderstappen Geert

NORBERI VERKIMPE BVBA Bommelsrede 29, 9070 Destelbergen, België Bestuurder
Nr.: BE 0894.504.108 11/05/2011 - 14/05/2014

Ve rtege nwoord igd doo r :

vaste vertegenwoordiger Bommelsrede 29, 9070 Destelbergen, België
Verkimpe Norbeft

VIT NV Doorniksewijk 49, 8500 Kortrijk, België Bestuurder
Nr.: BE 0428.616.571 11/05/2011 - 14/05/2014

Veftegenwoordigd door:

Mattelaer Katrien Priesfer Schrurssfraat 2, 8500 Kortrijk, België
(va ste ve ftegenwoo rd i ge r)

FOVEA BVBA Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel, BelgÍë Bestuurder
Nr.: BE 0892.568.t65 08/05/2013 - 14/05/2014

Ve rteg e nwoord igd door :

DEGRIECK Katya Vronerodelaan 103, 1180 Ukkel, België
(va ste ve rte g enwoo rdi ge r)

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren Potvlietlaan 6, 2600 Berchem (Antwerpen), Commrssaas
CVBA België 11/05/2011 - 14/05/2014
Nr.: BE 0439.814.826
Li d m aatsch apsnr. : 800 I 27

Ve rte ge nwoord ig d doo r :

Ria VERHEYEN Potvlietlaan 6,2600 Berchem (Antwerpen),
België

Ernst & Young Lippens & Rabaey Moutstraat 54, 9000 Gent, België Commissaris
1 1 /05/201 1 - 1 4/05/201 4BCVBA

Nr.: BE 0431 .161.436
Lidmaatschapsnr.: 200

Ve rtege nwoord ig d doo r :

Leen DEFOER Moutstraat 54,9000 Gent, België
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l voL l2l
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 ûêfX / werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de
commissaris is.

ln bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of
bedrijfsrevisor en z¡jn lidmaatschapsnummer bij zijn lnstituut, 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.

lndien 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.

* Schrappen wat niet van toepassing is.

Facultatieve vermelding.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats
Lidmaatschaps-

nummer

Aard van de

opdracht
(4. B. C en/of D)

Fìrst-VOL2014-3/36



BALANS NA WINSTVERDELING

Toel.

ACTIVA

VASTE AcTIvA

Oprichtingskosten ............ 5.1

lmmaterië'le vaste activa 5'2

Materiële vaste activa 5.3

Terreinen en gebouwen

lnstallaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ...........

5.41

Financiële vaste activa ............... 5.5.1

Verbonden ondernemingen ................... 514
Deelnemingen

Vorderingen
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat 5.14

Deelnemingen

Vorderingen

Andere financiële vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten

VlorEruoE AclvA

Vorderingen op meer dan één jaar ..............
Handelsvorderingen ...........

Overige vorderingen

Voorraden en bestellingen in uitvoering .................
Voorraden

Grond- en hulpstoffen

Goederen in bewerking

Gereed product

Handelsgoederen ...............

Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Vooruitbetalingen ...............

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste éénjaar
Handelsvorderingen ..........

Overige vorderingen

Geldbeleggingen
Eigen aandelen

5.5.1/
5.6

Overige beleggingen

Liquide middelen

Overlopende rekeningen

TOTAAL VAN DE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

20t28

20

21

22t27

22

23

24

25

26

27

28

28011

280

281

28213

282

283

284t8

284

285t8

29158

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40t4'l

40

41

50/53

50

51/53

54158

490t1

47.394.635 65.058.594

11.937 t 5.154

47.382.698
47.382.388

46.975.005
407.383

65.043.440

65.014.523

64.569.140

445.383

310

310
28.917

28.818

99

2.400.6362.075.313

35.605
28.344

7.261

45.696
42.499

3.197

1.953.934

40.078

63.990

32.133
31.857

35.651

32.454

3.197

2.267.341

33.654

20t58 49.469.948 67.459.230

5.6
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Toel.

PASSIVA

Erceru veR¡¡ocEN .............. .......................(+yG)

Kapitaal 5.7

Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal

Uitgiftepremies .................

Herwaarderingsmeeruvaarden .................

Reserves
Wettelijke reserve

Onbeschikbare reserves
Voor eigen aandelen
Andere

Belastingvrije reserves
Beschikbare reserves

Overgedragen winst (verlies) ..................(*)/G)

Kapitaalsubsidies .............

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief

VooRztENtNcEN EN utrcEsrELDE BELASTNGEN

Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Belastingen

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............
Overige risico's en kosten ........... 5.8

U itgestelde belastingen

ScnumEH

Schulden op meer dan één jaar ........................ 5.9

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

N iet-achtergestelde obligatieleningen
Leasingschulden en soortgelijke schulden
Kredietinstellingen ..............

Overige leningen

Handelsschulden .................

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .......................

Overige schulden

Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9

Financiële schulden

Kredietinstellingen ..............

Overige leningen

Handelsschulden .................

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op beste|1ingen .......................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ........... 5.9

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten ...........

Overige schulden

Overlopende rekeningen 5.9

TOTAAL VAN DE PASSIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

10t't5

10

100

101

11

12

l3
130

131

1310

131 1

132

133

14

15

l9

16

160/5

160

161

162

r63/5

168

17t49

17

17014

170

171

172

173

174

175

't750

1751

176

178t9

42148

42

43

430t8

439

44

44014

441

46

45

450t3

454t9

47t48

492t3

48.424.312

64.193.916
64.193.916

66.377.069

64.193.916

64.193.916

9.436.349
4.516.647

42.499
42.499

9.436.349
4.516.647

32.454
32.454

2.616.219

2.260.984

-25.205.953

2.616.219

2.271.029

-7.253.196

1.045.636

407.384
407.384

107.384

1.082.161

445.384

445.384
145.384

300.000 300.000

577.636 541.777

65.280

65.280

20.933
20.933

46.404

12.469

33.935
465.952

60.616

54.297
12.105

42.192
466.547

95.000

10149 49.469.948 67.459.230
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RESULTATENREKENING

Toel.

Bedrijfsopbrengsten ...

omzet ........... .. ... ....::.......::.:::::.:....:::::::::.::::::.:::: ::: .:.:::,:::.. s 1o

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+y(-)

Geproduceerde vaste activa ............
Andere bedrijfsopbrengsten ........... 5.10

Bedrijfskosten .................. ........................(+yG)
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

Aankopen

Voorraad: afname (toename) ............(+y(-)
Diensten en diverse goederen

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+yG) 5.10

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ................. ...................(+yG)
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ............,....................(+)/G) 5.10

Andere bedrijfskosten 5.10

Als herstructureringskosten geactiveerde bedr¡jfskosten ..(-)

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) ...........................,...........(+y(-)

Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa

Opbrengsten uit vlottende activa ...........
Andere financiële opbrengsten ........................ 5.11

Financiële kosten ...............(+y(-) 5'11

Koslen van schulden
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...........,...(+yG)

Andere financiële kosten ......... ..............(+yG)

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ........(+Y(-)

Codes Boekjaar Vorig boekiaar

70n4
70

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

62

630

631t4

æ5r
640/8

649

9901

75

750

751

752t9

65

650

651

65219

9902

374.689
296.162

668.395
566.760

78.527

791.086

101.635

1.006.282

äiiï isa
205.295

5.227

562.904
230.968

6.323

124.150

67.208 81.937

-416.397

53.778

-337.887

66.517

53.754
24

20.939
23.158

166.095

163.876

-383.558

66.517

43.452

24.060

-8.683
28.075

-314.822
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Toel.

U itzonderlijke opbrengsten
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immater¡ële en materiële vaste
activa ...........
Terugneming van waardeverm¡nder¡ngen op financiële vaste
activa ...........
Terugneming van voozieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa .....................

Andere uitzonderlijke opbrengsten 5.11

Uitzonderlijke kosten .........(+y(-)
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiêle vaste activa
Waardeverminderingen op financiële vaste activa
Voorzieningen voor uitzonderlijke risicos en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ..................(+yG)

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................
Andere uitzonderlijke kosten .......... 5.11

Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlljke
kosten ......... ..........................(-)

Wnst (Verlies) van het boekiaar vóór belastlng .........(+yG)

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen

Overboeking naar de uitgestelde belastingen

Belastingen op het resultaat ................ ...(+)/G) s.'tz

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

Winst (Verlies) van het boekiaar .............(+yC)

Onttrekking aan de belastingvrije reserues

Overboeking naar de belastingvñje reserves

Te bestemmen winst (verlies) van het boekiaar ..........(+y(-)

Codes BoekJaar Vorig boekjaar

76

760

761

762

763

76U9

66

660

661

662

663

664/8

669

9903

780

080

67n7

670/3

77

9904

789

689

9905

330.247

330.231

16

17.898.844 62.961.085

17.633.375 62.96't.085

265.469

-17.952.155 -63.275.907

602
602

-366
96

462

-63.275.541-17.952.757

-63.275.541-17.952.757
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RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) ..(+yG)

Te bestemmen winst (verlles) van het boekjaar ...................(+yG)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boegaar .........(+yG)

Onttrekking aan het eigen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgifrepremles ................

aan de reserves

Toevoeglng aan het elgen vermogen
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ................

aan de wetteliJke reserve

aan de overige reserves

Over te dragen winst (verlies) .................. .......(+yG)

Tussenkomst van de vennoten in het verlles

Ult te keren winst
Vergoeding van het kapitaal

Bestuurders of zaakvoerders

Andere rêchthebbênden

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

9906

(ee05)

14P

791t2

791

792

69112

691

6920

6921

(141

794

694/6

694

695

696

-25.205.953

-17.952.757

-7.253.196

-7.253.196

-63.275.541

56.022.U5

-25.205.953 -7.253.196
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CoNcessIes, ocTRooIEN, LIGENTIES, KNowHow, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

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

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen vân een post naar een andere ..............(+)/G)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van hEt boekjaar ........

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

Teruggenomen ...................

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ...................

Overgeboekt van een post naar een andere .................(+yG)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekiaar ........

NerroeoeK,vAARDE pER ETNDE vAN HET BoEKJAAR ...................

First-VOL2014-g/36



lNsrALt-ATtEs, MACH|NES EN ulrRuslNc

Aanschaffingswaarde per elnde van het boekiaar

Mutatles tiidens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................
Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere .............(+yG)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekiaar

Meenraarden per einde van het boekiaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

Venrorven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere .................(+yG)

Meenraarden per elnde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardevermlnderingen per e¡nde van het boeklaar ........

Mutaties tijdens het boekiaar
Geboekt

Teruggenomen ..................

Veruorven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ...................

Overgeboekt van een post naar een andere .................(+yG)

Afschrijvingen en waardevermlnderlngen per einde van het boekiaar ........

NETToBoEKWAARDE PER EINDE vAN HET BoEKJAAR ...................

8192P

g't62

8172

8182

8192

8252P

8212

8222

8232

8242

8252

8322P

8272

8282

8292

8302

8312

8322

871

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx
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MeUgILAIR EN RoLLEND MATERIEEL

AanschafffngswaardE per einde van het boeklaar

Mutaties tijdens het boekiaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................
Overdrachten en buitengebrulkstellingen

Overboekingen van een post naar een andere ..............(*/G)

Aanschaffingswaarde per elnde van het boekiaar

Meerwaarden per elnde van het boekiaar

Mutat¡es tijdens het boekfaar
Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere ..................(+y(-)

Meenraarden per einde van het boeklaar

Afschrfvlngen en waardeverminderlngen per elnde van het boekiaar ......,.

Mutat¡es tüdens het boekfaar
Geboekt

Teruggenomen ..................

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebrulkstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere ..................(+yG)

Afschrfivlngen en waardeverminderlngen per elnde van het boeklaar ........

NerroaoerwmRDE pER ETNDE vAN HET BoEKTAAR ...................

8193P

8163

I'173

8183

8193

8253P

8213

8223

8æ3

824,3

8253

8323P

8273

8283

8293

8303

83r3

8323

125.385

xxxxxnuxxxxxxx

xxxxxxxxxxxnax
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

VeRaoHoeH oNDERNEMINGEN . DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ...................

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere .............(*)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meenraarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere .................(*)/G)

Meenraarden per einde van het boekjaar

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

Teruggenomen ..................

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ...................

Overgeboekt van een post naar een andere .................(+)/(-)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Niet.opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar ....................(*)/(-)

Niet.opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

NerroeoExwAARDE pER ETNDE vAN HET BoEKJAAR

VeReol.¡oEt¡ oNDERNEMTNGEN - voRDERtNcEN

NerroeoexwAARDE pER ETNDE vAN HET BoEKJAAR

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen

Terugbetalingen .................

Geboekte waardeverminderingen

Teruggenomen waardeverminderingen

Wisselkoersverschillen ......(+)/G)

Overige mutaties ................(+)/G)

NETToBoEKWAARDE PER EINDE VAN HET BoEKJAAR

GecuNuueRDE wAARDEVERMTNDERTNGEN op voRDERtNGEN pER ETNDE

BOEKJAAR
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ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschafflngen ...................

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere .............(*yG)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Meenvaarden per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

Verworven van derden

Afgeboekt

Overgeboekt van een post naar een andere .................(+)/G)

Meenvaarden per einde van het boekjaar

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt

Teruggenomen ..................

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ...................

Overgeboekt van een post naar een andere .................(+)/G)

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar

Niet-opgevraagde bedragen pereinde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar ...................(*)/(-)

Niet.opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar

NETToBoEKwAARDE pER ErNDE vAN HET BoEKJAAR ...................

ANDERE oNDERNEMINGEN . VoRDERINGEN

NerroeoexwAnRDE pER ETNDE vAN HET BoEKJAAR ...................

Mutaties tijdens het boekjaar
ïoevoegingen

Terugbetalingen .................

Geboekte waardeverminderingen

Teruggenomen waardeverminderingen

Wisselkoersverschillen ......(+)/G)

Overige mutaties .................(+)/(-)

NETToBoEKwAARDE pER ETNDE vAN HET BoEKJAAR ...................

Gecu¡¡ul-eeRDE wAARDEVERMTNDERTNGEN op voRDERtNGEN pER ETNDE

BOEKJAAR
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INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

DEELNEMINGEN EN MMTSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE oNDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en282
van de activa), alsmede de andere ondernem¡ngen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

NMM, volledig adres van de ZETEL

en, zo het een onderneming naar

Belgisch recht betreft,

het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden

maatschappelijke rechten
Gegevens geput uit de laatst beschikbare ¡aarrekening

rechtslreeks
Jaarrekening

per

Munt-

code

Eigen vermogen Nettoresultaat

Aantal % o/o
(+) of c)

(in eenheden)

SMARTPHOTO SERY/CES NY
BE 0439.476.019
Naamtoze vennootschap
Kwatrechtsesteenweg 1 60, 9230 Wetteren,
Betgie

Ordìnary

SPECTOR VERWALTUNG
DE2141 1 6205
Buitenlandse onde rnem¡ng
Laufamholzstrasse 1 7 1, 90482 Nürnberg,
Duitsland

Ordinary

PHOTO HALL MULTIMEDIA (in faling)
BE 0477.890.096
Naamloze vennootschap
Lusambostraat 36, 1190 Vorst, België

Ordinary

207.251

500.000

21.784

99,99

100,0

99,99

0,01

0,0

0,01

31/1?J2012

31/142Ø2

31/12/2011

EUR

EUR

EUR

56.136.556

-449.322

20.140.391

-22.787.323

-41.211

-11.453.909
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f-----voiãõl
GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

OvenIOe GELDBELEGGINGEN

Aandelen
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag
Niet-opgevraagd bedrag

Vastrentende efnecten
Vastrentende effecten uitgegeven door kredietlnstellingen ..........

Termilnrekeningen blj kredietlnstellingen ...........
Met een resterende looptijd of opzegtermljn van

hoogstens één maand

meer dan één maand en hoogstens één jaar

meer dan één Jaar

Hierboven n¡et.opgsnomen overige geldbelegglngen ...............

OvenIopenoE REKENINGEN

Ultsplltslng van de post 490/l van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Boekjaar

Codes Boek¡aar Vorig boekJaar

5l
868'l

8682

52

8684

53

8686

8687

8688

8689

3.197
3.197

3.197

3.197
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I voLn-l

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

100P

(100)

xxxxxxxxxxxxxxx

64.193.916

64.193.916

Srenr vnn HET KApITAAL

Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

Wijzigingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

Gewone aandelen zonder nominale waarde
Dematerialisatie effecten aan toonder overeenkomstig wet van
14/142005
houdende de afschaffing van de effecten aan toonder

Aandelen op naam

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde aandelen

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal

Opgevraagd, n iet-gestort kapitaal
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

KapitaalbedraS ...................

Aantal aandelen ................

Gehouden door haar dochters

KapitaalbedraS ...................

Aantal aande|en ............

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop

Bedrag van het te plaatsen kapitaal

Maximum aantal uit te geven aandelen

8721

8722

8731

8732

42.499

77.271

621.391

1.129.801

8740

8741

8742

8745

8746

8747

Codes Bedragen Aantal aandelen

8702

8703

64.193.916

0
0

36.619.505

0

0

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

2.126.737

34.492.768

Codes
Niet-opgevraagd

bedrao
Opgevraagd,

niet-rêstort bedrad

(101)

8712 xxxxxxxxxxxxxx
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Codes Boekjaar

8751 64.193.916Toegestaan, nlet.geplaatst kapitaal

Aandelen bulten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen ................

Daaraan verbonden stemrecht

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ...............
Aantal aandelen gehouden door haar dochters

AANDEELHouDERssrRucruuR vAN DE oNDERNEMTNG op DE DATUM vAN DE JAARAFSLUInNG, zoALs ÞtE BLTJKT urr DE

KENNISGEVINGEN DlE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

Zie volgende pagìna.

Codes Boekjaar

8761

8762

8771

8781
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AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN ÞE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JMRAFSLUITING,
ZOALS DIE BLIJKT UIT DE KENNISGEVINGEN DIE DE ONDERNEMING HEEFT ONTVANGEN

Recentste Aantal o/o vðn

Kwatrechtsteenweg 160, 8-9230 Wetteren

B. PARTIMAGE BVCVA
Grote Steenweg Zuid 39, 8-9052 Zwflnaarde

C, ALEXANDER PHOTO SA
Boufevard Royal 11, L-2449 Luxemburg

D. SMARTPHOTO GROUP NV
Kwatrechtsteenweg 160, 8-9230 Wetteren

E. CONSORTIUM VIT NV, VOBIS FTNANCE NV,
CREATIO INVEST NV, M¡DELCO NV,
CECAN INVEST NV en ISARICK NV
p/a Doorniksewijk 49. 8-8500 Kortrljk
- VIT NV
- VOBIS FINANCE NV
- CREATIO INVEST NV
- CECAN INVEST NV
. MIDELCO NV
- ISARICK NV
- PHTLTPPE VLERTCK

F. KORAMIC FINANCE COMPANY N.V.
Ter bede Business Center,
lGpel Ter Bede 84, 8-8500 KortriJk

G. GROES GERARD

straten 15, NL-5688 N' O¡rschot

H. SHOPINVEST NV/KAESTEKER ETIENNE
Beukenlaan 1, 9-9250 Waasmunster

L510912O08 t O7S 275 2,94o/o

2elo3l2oo8 84 o44 o,23o/o

15/09/2008 54 526 O,t,oh

r5lo9l2oo8 77 27t O,2to/o

28lOLl2O09 6914244 18,88%

1 708 995 4,67ob
25L2566 6,86%

215 703 0,59?o
2 L73 643 5,94o/o

212 500 0,58%
54765 0,15%
36 072 A,LO9io

L7106120L3 L 827 3t4 4,990ta

26lLOI20Oe 1 835 000 5,01%

2910712OL3 4269471 Lt,660lo

NV

(l) Berekenlng metals r¡oemer 36 619 505 aandelen - zunde het totaål aantal uitgegeven aandelen.
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f vol s,e I

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENTNGEN (PASS|VA)

UITSPLITSING VAN DE ScHULDEN MET EEN ooRSPRoNKELIJKE LooPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

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

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen ...............

Overige leningen

Handelsschulden .................

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...............

Overige schulden

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

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

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen ...............

Overige leningen

Handelsschulden .................

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...............

Overige schulden

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

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

N iet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen ...............

Overige leningen

Handelsschulden .................

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..,..,....,....

Overige schulden

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

Codes Boekjaar

8801

881 1

BB2'I

8831

8841

8851

8861

BB71

8881

8891

8901

(42)

8802

8812

8822

8832

8842

BB52

8862

8872

8882

8892

8902

8912

BBO3

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

BB93

8903

8913

407.384

107.384

300.000

407.384
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GeWnnneORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42J48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden

Achtergestelde leningen

N iet-achtergestelde obl igatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen ...............

Overige leningen

Handelsschulden .......,.........

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...............

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............

Overige schulden

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepel'rjk beloofd op activa
van de onderneming

Financiële schulden

Achtergestelde leningen

Niet-achtergestelde obligatieleningen

Leasingschulden en soortgelijke schulden

Kredietinstellingen ...............

Overige leningen

Handelsschulden .................

Leveranciers

Te betalen wissels

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...............

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldig¡ngen en sociale lasten ...........

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten ...........

Overige schulden

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de onderneming

Scxuloeru MET BETREKKTNG ror BELASTINcEN, BEzoLDtctNGEN EN soc|ALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ..............

Niet-vervallen belastingschulden .............

Geraamde belastingschulden ..............

Bezoldigingen en sociale lasten (posf 454/9 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............

Codes Boekjaar

8921

8931

8941

8951

8961

8971

B9B1

8991

9001

901 1

9021

9051

906'l

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9012

9022

9032

9042

9052

9062

Codes Boekjaar

9072

9073

450

9076

9077

12.403

66

33.935
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OveRIOpenoE REKENINoEN

Ultsplltslng van de post 4Ð213 van
49210W0 Toe te rekenen ltosi¿en

de passiva indþn daaronder een bolangr{k bedrag voorkomt

Boekjaar

60.616
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BEDRIJFSRESULTATEN

BEDRUFSoPBRENGSTEN

Netto.omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen

BEDRUFSKoSTEN

Werknemers waaryoor de onderneming een DlMONA.verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .............

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse socÌale voordelen

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke vezekeringen .............................

Andere personeelskosten ............... ......(+)/G)

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-)

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt

Teruggenomen ...................

Op handelsvorderingen

Geboekt

Teruggenomen ...................

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen ...............

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelasti ngen en -taksen

Andere

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum
Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .............

Kosten voor de onderneming .................

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

740

9086

9087

9088

620

621

622

623

624

635

91 10

9111

9112

91'13

91 15

91 16

640

641t8

9096

9097

9098

617

2
1,8

3.000

148.769

37.066
10.300

9.160

2

2,0

3.132

152.942

55.899

10.685
11 .442

124.150

1.829

65.379

1.818

80.119
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FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten
Door de overheld toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ................

lnterestsubsidies ................

Uitsplitslng van de overige financiële opbrengsten

AfschriJving van kosten b[ uitgifte van leningen en van dlsagio

Geactlveerde lntercalalre lnteresten

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt

Teruggenomen ..................

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

Voolzieningen met f¡nanc¡eel karakter
Toevoegingen

Bestedingen en terugnemingen ...............

Uitsplitsing van de overlge flnanclöle kosten
Bankkosten en betalingsverschillen .......(+yG)
Mlnde¡waarde op realisatie vlottende actlva ........... ......(+yC)

UITZoNDERLUKE RESULTATEN

Uiûsplitsing van de andere ultzonderlijke opbrengsten

Codes Boekjaar Vor¡g boekiaar

9125

9126

6501

6503

6510

6511

653

6560

6561

6.919
173.014

46.973

55.656

1.099
162.641

1.780
26.282

BoekJaar

Ultsplltsing van de andere uitzonderlfike kosten
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BELASTINGEN EN TAKSEN

BELASTINGEN oP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekiaar
Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................
Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen .................

Geraamde belastingsupplementen

Belastingen op het resultaat van vorige boekiaren
Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd ..........

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

lnvloed van de uitzonderliike resultaten op de belastingen op het resu¡taat van het boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten

Andere actieve latenties

Passieve latenties

Uitsplitsing van de passieve latenties

Beusl¡¡e op DE ToEcEVoEGDE WAARDE EN BELASINGEN TEN LAsrE
VAN DERDEN

ln rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de onderneming (aftrekbaar)

Door de onderneming

lngehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorhefflng ..............

Roerende voorheffing

Codes Boekjaar

9134

91 35

91 36

91 37

9138

91 39

9'f 40

235

169

66

367
367

Codes Boekjaar

914',!

9142

9144

22.383.606
22.383.606

Codes Boekjaar Vorig boeklaar

9145

9146

9147

9148

92.591

60.701

58.172

112.374

124.369

65.306
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

VeReo¡¡oe¡¡ oNDERNEMTNGEN

Financiële vaste activa
Deelnemingen

Achtergestelde vorderingen

Andere vorderingen

Vorderingen op verbonden ondernemingen .................
Op meer dan één jaar ...............

Op hoogstens één jaar

Geldbeleggingen ..............
Aandelen
Vorderingen

Schulden
Op meer dan één jaar ...............
Op hoogstens éé. j""r .......................... . .......... ... .

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ............
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ..................

Financiële resultaten
Opbrengsten uit flnanciële vaste activa

Opbrengsten uit vlottende activa ...........

Andere fìnanciële opbrengsten

Kosten van schulden

Andere financiële kosten ..........

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ...................

Venrvezenlijkte minderwaarden ...................

ONoeRrue¡¡lt¡cEN wAARMEE EEN DEELNEMtNcSvERHoUDtNG BEsTAAT

Financiële vaste activa
Deelnemingen

Achtergestelde vorderingen

Andere vorderingen

Vorderingen
Op meer dan één jaar ...............

Op hoogstens één jaar

Schulden
Op meer dan één jaar ...............

Op hoogstens één jaar

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

(280t1',)

(280)

9271

9281

9291

9301

931 1

9321

9331

9341

9351

9361

9371

9381

9391

9401

942'l

9431

9441

9461

9471

9481

9491

(282t3)

Qez)
9272

9282

9292

9302

9312

9352

9362

9372

47.382.388
46.975.005

407.383

28.344

65.014.523

64.569.140

::i ti|
26.983

28.344 26.983

421.180

407.384
13.796

454.898
445.384

9.514

53.006 66.013

21.424 21.884
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TRANSACTIES MET VERBoNDEN PARTIJEN BUITEN NoRMALE MARKTVooRWAARDEN

Vermelding van dergeliike transacties indien zij van enige betekenis ziJn, met opgave van het bedrag
van deze transact¡eg, de aard van de betrekklng met de verbonden partii, alsmede anderE informatle
over de transact¡es die nodig is voor het verkriigen van inzicht in de financiële positie van de
vennootschap

Boekjaar

NIHIL
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

BEsruuRDERs EN ZAAKVoERoERS, NATUURLTJKE oF REcHTSPERSoNEN DtE DE oNDERNEMtNc
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

Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderingen

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ..................

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

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

Aan bestuurders en zaakvoerders ...........

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ..........

DE comMtssARts(sEN) EN DE pERSoNEN MET wtE HtJ (zrJ) vERBoNDEN rs (ztJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............

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

Andere controleopdrachten ............

Belastingadviesopdrachten

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 (z'ljn)

Andere controleopdrachten ............

Belastingadviesopdrachten

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

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

Codes Boekjaar

9500

9501

9502

9503

9504

Codes Boekjaar

9505

95061

95062

95063

95081

95082

95083

45.062
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DoOR ELKE oNDERNEI,IING DIE oNDERwoRPEN Is AAN DE BEPALINGEN vAN HET WETBoEK vAN
VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De ondernemlng heeft een geconsolldeerde iaarrekenlng en een geconsolldeerd laarverslag opgesteld en openbaar gemaakt
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SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 100 218

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds

Deeltijds

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ...........

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds

Deeltijds

Totaal ...........

Personeelskosten
Voltijds

Deeltijds

Totaal ...........

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ..............

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .............

Personeelskosten ..............

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

r001

1002

1003

101 1

1012

1013

1021

1022

1023

1033

0,7

1,3

1,8

1.166

1.834

3.000

75.384

129.911

205.295

7

0,7

1,3

1,8

1.166

1.834

3.000

75.384

129.911

205.295

7

Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

1003

1013

1023

1033

2,0

3.132

230.968

46

2,0

3.132

230.968

46
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WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA.VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN lN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

Aantal werknemers ........,.

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde t[d ................

Overeenkomst voor een bepaalde tüd ................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...............
Vervangingsovereenkomst

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen

lager onderwijs ...................

secundair onderwijs

hoger niet-universitair onderwijs ..................

u n ive rsitair onderwijs

. Vrouwen

lager onderwijs ...................

secundair onderwijs

hoger niet-universitair onderwijs ..................

u n ivers¡ta ir ond erwijs

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ................

Bedienden

Arbeiders

Andere

Codes
1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equ¡valenten

105

110

111

112

113

120

't200

1201

1202

1203

121

1210

1211

1212

1213

130

134

132

133

2

2

1,6

1,6

2 1,6

1

1

0,8

0,8

2 1,6

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Kosten voor de onderneming .................

Codes

1. U¡tzendkrachten 2. Ter beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

150

'151

152
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het
boekiaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister ...........

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde ttjd ................

Overeenkomst voor een bepaalde ttjd ................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...............
Vervang ingsovereenkomst

UITGETREDEN

Aantal werknemers met een in de DlMONA.verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ..............

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................

Overeenkomst voor een bepaalde ttjd ................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...............

Vervang ingsovereenkomst

Volgens de reden van beëindig¡ng van de overeenkomst
Pensioen

Werkloosheid met bed rijfstoeslag .............

Afdanking

Andere reden ............

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

Codes
1. Voltüds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

205

210

211

212

213

Codes
1. Voltüds 2. Deeltijds 3. Totaal in

voltijdse
equivalenten

30s

310

311

312

313

340

341

342

343

350
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lT-16'l
INLICHT¡NGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinltiatleven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers

Aantal gevolgde opleidingsuren ................

Nettokosten voor de onderneming

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding ..............

waarvan betaalde büdragen en stortingen aan collectieve fondsen .........

waaruan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Totaal van de minder formele en lnformele voortgezette
beroepsopleidlngslnitlatleven ten laste van de werkgever

Aantal betrokkên werknemers ..................

Aantal gevolgde opleldingsuren,...............

Nettokosten voor de onderneming

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatievên ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers

Aantal gevolgde opleidingsuren ................

Nettokosten voor de ondememing ...........

Codes Mannen Codes Vrouwen

5801

5802

5803

58031

ßtôtt

5811

5812

5813

58131

58132

58133

5831

5832

5833

5851

5852

5853

ÃAô?1

5821

5822

5823

5841

58/'2

5843

First-VOL2014-32/36



WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

BEGINSEL

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II van LiLel II
van het K.B. van 30 januari 200L t,ot uitvoering van het Wetboek van Vennoot,schappen.

Ten behoeve van het getrouvre beeld zijn geen afwijkingen noodzakeLijk van voormelde
waarderingsregels .

De waarderingsregels werden ten opzíchee van vorig jaar niet gewijzigd.

De resultaeenrekening wordE niet op belangrijke wijze beinvloed door opbrengsEen en kosten die aan
enig ander boekjaar moeten worden toegerekend.

BT.]ZONDERE REGELS

r. ÀcTrvÀ

1. OprichEingskosten

De actÍveríng van de oprichcingskosten en kosten van eerste inrichting gebeurt binnen de wet,telijke
perken en in zoverre de rendabiliteit posit,ief geschaE wordt, voor de toekomst. Principieel worden
deze kosten lineair afgeschreven over 5 jaar.

De kosten van uiÈgifte van de obligat.ielening werden aan 20t afgeschreven.

2. Immateri.ële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen hun acguisitiekost.

De afschrijving gebeurt volgens de lineaire methode meE toepassing van de volgende percentages: 20
tou 33,33 t.

3. Matseriêle vaste activa

De materiële vasLe activa worden gewaardeerd t,egen hun aanschaffingswaarde; dit, is de aankoopprijs
(bijkomende kosten inbegrepen), hun kostprijs of hun inbrengwaarde.

voor de berekening van de afschrijvingen worden de volgende percentages toegepast:
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o installaties, uitrusEing en meubilair

o roLlend materieel 20 t

o machines 25 Z

o informatíca 25 t

252

De afschrijving gebeurt volgens de lineaire enlof de degressieve methode. Het eerste boekjaar
waarin de acÈiva worden verkregen, wordt pro rata Eemporis afgeschreven.

4. FinancÍëLe vasÈe act,iva

De aandelen worden Eegen hun aanschaffingsprijs geboekE exclusief de bijkomende kosEen die ten
laste van de resul.tatenrekening valÌen, ze worden elk jaar afzonderi-ijk gewaardeerd. Die waardering
geschiedt aan de hand van de boekhoudkundige negto vermogenswaarde van de aandelen of van de
vermoedelijke contractuele waarde bij verkoop, of volgens de criEeria die bij de aankoop van de
aandelen werden aangewend wanneer de deelneming werd verkregen tegen een prijs die afvrijkt van haar
boekwaarde.
De deelnemingen in verbonden ondernemingen worden onderworpen aan een "impairmenL Lest" gebaseerd
op projecEies van de toekomsÈige vrije kasstromen van de bet,rokken entiÈeiten, het onderliggende
businessplan houdt rekening met de wijzigende marktomst.andigheden.

Waardeverminderingen worden Eoegepast r.ranneer de geraamde waârde, berekend zoals hiervoor
uiteengezet, lager uitvalt dan de boekwaarde en wanneer, naar de mening van de Raad van Bestuur, de
waardevermindering van duurzame aard is, wat, door de positie, de rendabiliteít, de vermoedelijke
realisatiewaarde en de vooruitzichten van de deelneming wordt verantwoord,

De waardevexminderingen worden teruggenomen wanneer de geraamde waarde hoger is dan de boekwaarde
die rekening hield met de waardeverminderingen en voor zover, naar de mening van de Raad van
BesEuur, het verschil van duurzame aard is.

5. Vorderingen op t,en hoogsÈe één jaar

Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen in vreemde valuÈa worden omgerekend volgens de dagkoers.

De resultaten uiE de omrekening zijn terug te vinden in de jaarrekening onder rubriek V.c. "l\ndere
financiëIe kosten en andere financiêle opbrengsten.r'

De Raad van Best,uur zaL een sEandpunt ínnemen met betrekking tot de eventuele noodzaketijke
waardeverminderingen.

De betreffende BT!{ s¡ord! op de actÍva behouden en wordt slechts in hee resuLtaat genomen indien
recupereerbaarheid onmogelijk zou blijken.

Er r.rordt steeds een waardevermindering geboekt per Índividuele vordering, wat ook getdE voor een
eventuele t,erugname van de waardevermindering.
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6. Liquide middelen en geldbeleggingen

In het algemeen volgen ze dezeLfde regels als die urelke werden omschreven voor de rubriek
"Financiêle vaste activa". NieÈcemin zal de Raad van Bestuur elke waardevermindering boeken,
ongeacht of ze aI dan niet duurzaam ís.

?. Overlopende rekeningen

HeÈ beEreft de pro raEa kosten die werden gemaakt cijdens heE boekjaar maar die ten laste worden
gebrachE van het volgende boekjaar en de ver$rorven opbrengsten, d.w.z. de pro raEa opbTengsten die
slechts in de loop van het volgende boekjaar zullen worden geind, maar die betrekking hebben op het,
versEreken boekjaar.

IT. PASSIVA

1. Kapitsaal

¡tet saldo geefL het daadwerkelijk ingebracht,e kapitaaL weer en qrordt gewaardeerd tegen nominaLe
waarde.

2. Kapítaalsubsidies

De ontvangen kapitaalsubsidies worden geleídelijk afgeboekt volgens hetzelÉde riLme als de
afschrijvingen op de vaste activa vraarvoor die subsidies werden Èoegekend, rekening houdend met. het
belastsingeffecE.

3. Schulden

AIle schulden worden ingeboekt tegen nominale waarde.

Schulden in vreemde vaLuta worden omgerekend volgens de officiële koers op balansdatum.

4. Voorzieningen voor risico's en kosten.

De Raad van Bestuur zal elk jaar een volÌedig onderzoek wijden aan de voorheen aangelegde
voorzíeningen ler dekking van de risico's en kosten waaraan de onderneming ís blooEges¡eld.

De Raad van Bestuur zaL zícla bezÍnnen over de noodzaak van het aanleggen of het terugnemen van
voorzíeningen, door post per post de rekeningen te analyseren en al-le gegevens die niets-gedekte
risicors kunnen uitlokken, zoals geschíllen, enz. te onderzoeken.

Hij zaL voor de voornaamste risj.co's de geëigende r,raarderingsmethodes vastleggen.
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De voorzieningen voor risico's en kost.en worden systemaEisch aangelegd of Eeruggenomen en het
aanleggen of terugnemen ervan mag niet van het resultaaE van het boekjaar afhankelijk gesteld
worden.

5. Overlopende rekeningen

HeE betreft pro raÈa kosten, die pas in een later boekjaar zu1len betaald worden, maar die
betrekking hebben op heÈ verstreken boekjaar. Deze kosEen zijn gewaardeerd Eegen nominale waarde.
l¡eE betreft eveneens de over te dragen opbrengsten, d.w.z. pro rata opbrengsten die in de loop van
het boekjaar of van het vorige boekjaar zijn gel.nd maar die betrekking hebben op een later
boekjaar.

VerklarÍng met betrekkíng tot de geconsolideerde jaarrekening:

Een geconsolídeerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag worden met toepassing van het
K.B. van 30 januari 2001 opgest,eld.

Verangvroording waardering deel-neming :

De Raad van Bestuur volgt de mening van het auditcomi!é dat de veranderde markt waarin de groep
opereerÈ geen aanleiding geeft tot een verdere duurzame minderwaarde van de deelneming in
smartphoto services NV en dat de geboekt.e waardevermindering voldoende is.
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