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11/07/2019

BE 0405.580.655

71

EUR

NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

D. 9

Datum neerlegging

Nr. 0405.580.655

NAT.

Blz.

EUR 19324.00041

E.

CONSO 1.1
CONSO 1

D.

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
IDENTIFICATIEGEGEVENS
NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE VENNOOTSCHAP OF VAN HET CONSORTIUM (1)(2) :
Matexi
Rechtsvorm: NV
Adres: Franklin Rooseveltlaan

Nr.: 180

Postnummer: 8790

Gemeente: Waregem

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Kortrijk
Internetadres (3) : www.matexi.be
Ondernemingsnummer

(4)

IN DUIZENDEN EURO

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

0405.580.655

Voorgelegd aan de algemene vergadering van

28/06/2019

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2018

tot

31/12/2018

Vorig boekjaar van

1/01/2017

tot

31/12/2017

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

/

zijn niet 3 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze geconsolideerde jaarrekening: GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG, CONTROLEVERSLAG OVER DE
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
ZO DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP DOOR EEN BELGISCHE DOCHTER
WORDT NEERGELEGD
Naam van de Belgische dochter die de neerlegging verricht (artikel 113, § 2, 4°a van het Wetboek van vennootschappen)

Ondernemingsnummer van de Belgische dochter die de neerlegging verricht
Totaal aantal neergelegde bladen: 71
Secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet
dienstig zijn: 5.3, 5.4, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.4, 5.8.5, 5.9.4, 5.9.5, 5.10.1, 8, 9

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
Vauban NV

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
Brunim NV

v.v. dr. Gaëtan Hannecart, Bestuurder

v.v. dr. Bruno Vande Vyvere, Bestuurder

(1) Schrappen wat niet van toepassing is.
(2) Een consortium dient de sectie CONSO 5.4 in te vullen.
(3) Facultatieve vermelding.
(4) Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.
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Nr.

CONSO 2

0405.580.655

LIJST VAN DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE
GECONSOLIDEERDE ONDERNEMING EN VAN DE
COMMISSARISSEN DIE DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING HEBBEN GECONTROLEERD
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

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

Vauban

NV

0838.114.246

Hertogsstraat 47-49, 1000 Brussel 1, België
Functie : Gedelegeerd bestuurder
Mandaat : 1/06/2013- 3/06/2019
Vertegenwoordigd door :
1. Hannecart Gaëtan
Meirstraat 7 , 9850 Deinze, België

Cytifinance

NV

0471.759.993

Derbylaan 12, 1050 Brussel 5, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 24/05/2016- 1/06/2020
Vertegenwoordigd door :
1. Delloye Michel
Derbylaan 12 , 1050 Brussel 5, België

Romea

NV

0402.749.542

Kleistraat 8, 9790 Wortegem-Petegem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/06/2013- 3/06/2019
Vertegenwoordigd door :
1. Vande Vyvere Jean
Kleistraat 8 , 9790 Wortegem-Petegem, België

Brunim

NV

0442.802.129

Solhofdreef 35, 2630 Aartselaar, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/06/2013- 3/06/2019
Vertegenwoordigd door :
1. Vande Vyvere Bruno
Solhofdreef 35 , 2630 Aartselaar, België

Nimmobo

NV

0436.373.207

Meirstraat 7, 9850 Deinze, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 1/06/2013- 3/06/2019
Vertegenwoordigd door :
1. Vande Vyvere Bénédicte
Meirstraat 7 , 9850 Deinze, België
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Nr.

CONSO 2

0405.580.655

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

Dorebor

BVBA

0631.932.531

Doregem 78, bus A, 2880 Bornem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 30/06/2017- 3/06/2019
Vertegenwoordigd door :
1. Van Eetvelt Karel
Doregem 78 , bus A, 2880 Bornem, België

BCCONSEIL

BVBA

0806.227.079

Avenue des Pins 13, 4120 Neupré, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/05/2015- 3/06/2019
Vertegenwoordigd door :
1. Delvaux Bernard
Avenue des Pins 13 , 4120 Neupré, België

JoVB

BVBA

0631.735.759

Trolieberg 16, 3010 Kessel-Lo (Leuven), België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 24/01/2017- 7/06/2021
Vertegenwoordigd door :
1. Van Biesbroeck Jo
Trolieberg 16 , 3010 Kessel-Lo (Leuven), België

NG 53 Consult BV
Nieuwe Gracht 53, 2011 ND Haarlem, Nederland
Functie : Bestuurder
Mandaat : 6/06/2017- 1/06/2020
Vertegenwoordigd door :
1. De Boer Walter P
Nieuwe Gracht 53 , 2011 ND Haarlem, Nederland

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

CVBA

0446.334.711

Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België
Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B00160
Mandaat : 30/06/2017- 8/06/2020
Vertegenwoordigd door :
1. Mannekens Marleen, Lidmaatschapsnummer : A01470
Pauline Van Pottelsberghelaan 12 , 9051 Sint-Denijs-Westrem, België
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Nr.

CONSO 3.1

0405.580.655

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1
GECONSOLIDEERDE BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

OPRICHTINGSKOSTEN ....................................................
..................
VASTE ACTIVA ..................................................................
....
Immateriële vaste activa ...................................................

5.7

20

5.8

21

Positieve consolidatieverschillen ...................................

5.12

9920

Materiële vaste activa ......................................................

5.9

22/27

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA

21/28

988

1.384

51.136

57.451
33

6.377

11.547

Terreinen en gebouwen ..............................................

22

6.071

10.898

Installaties, machines en uitrusting .............................

23

235

358

Meubilair en rollend materieel .....................................

24

71

256

Leasing en soortgelijke rechten ..................................

25

Overige materiële vaste activa ...................................

26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

27

Financiële vaste activa .....................................................
..............
Vennootschappen waarop vermogensmutatie is
toegepast .....................................................................

5.1 5.4/5.10 28
5.10

Deelnemingen ........................................................

44.759

45.871

9921
99211

Vorderingen ............................................................
Andere financiële vaste activa .......................................

35

99212
5.10

284/8

Aandelen ................................................................

284

Vorderingen en borgtochten in contanten ...............

285/8

44.759

45.871

35

76

44.724

45.795

(1) Artikel 124 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
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Nr.

CONSO 3.1

0405.580.655

Toel.
VLOTTENDE ACTIVA .........................................................
..........
Vorderingen op meer dan één jaar ...................................
................................
Handelsvorderingen .......................................................

Codes

29/58
29

Boekjaar

Vorig boekjaar
764.665

717.508

10.359

6.567

290

Overige vorderingen ......................................................

291

7.254

3.000

Actieve belastingslatenties
......................................................................

292

3.105

3.567

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

3
30/36

686.290
657.798

650.690
629.689

Grond- en hulpstoffen .............................................

30/31

Goederen in bewerking ...........................................

32

Gereed product .......................................................

33

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

34

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

35

656.318

627.575

Vooruitbetalingen ...................................................

36

1.480

1.731

Bestellingen in uitvoering ..............................................

37

Vorderingen op ten hoogste één jaar ...............................
...............................
Handelsvorderingen ......................................................
Overige vorderingen ......................................................

40/41

383

28.492
31.323

21.001
30.877

40

24.905

21.040

41

6.418

9.837

Geldbeleggingen ...............................................................
....
Eigen aandelen .............................................................

50/53

Overige beleggingen .....................................................

51/53

Liquide middelen ...............................................................
....
Overlopende rekeningen ...................................................
................

54/58

36.263

25.792

490/1

430

433

TOTAAL VAN DE ACTIVA ............................................

20/58

816.789

776.343

3.149

50
3.149

.......................
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Nr.

CONSO 3.2

0405.580.655
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

........................................................
..............
Kapitaal ............................................................................
..................
Geplaatst kapitaal ........................................................

10/15
10
100

Niet-opgevraagd kapitaal .............................................

116.702

100.345

23.000

23.000

23.000

23.000

101

Uitgiftepremies ..................................................................
....
Herwaarderingsmeerwaarden
......................................................................

11
12

Geconsolideerde
..............................................................................
reserves
(+)/(-)

5.11

9910

93.976

76.311

Negatieve consolidatieverschillen
..........................................

5.12

9911

7

641

-281

393

Toerekening positieve consolidatieverschillen
..........................................

99201

Omrekeningsverschillen
.............................................................................. (+)/(-)

9912

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

15

BELANGEN VAN DERDEN
Belangen van....................................................................
derden

9913

1.842

612

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..
..
Voorzieningen voor risico's en kosten ...........................
...........................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
....................
Fiscale lasten ...............................................................

16

2.323

2.566

917

1.015

160/5
160
161

Grote herstellings- en onderhoudswerken ....................

162

Milieuverplchtingen
.......................................................
Overige risico's en kosten ............................................

163

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties ..............
..............

164/5
5.6

168

78

77

839

938

1.406

1.551
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Nr.

CONSO 3.2

0405.580.655

Toel.
SCHULDEN

...................................................................
.................
Schulden op meer dan één jaar ....................................
...............................
Financiële schulden ....................................................

5.13

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

17/49

695.922

672.820

17

526.817

483.977

170/4

522.342

Achtergestelde leningen ........................................

170

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................

171

Leasingschulden en soortgelijke schulden ............

172

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

173

313.078

266.344

Overige leningen ..................................................

174

19.964

25.100

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

175

Leveranciers .........................................................

1750

Te betalen wissels ................................................

1751

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

176

Overige schulden .........................................................

178/9

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

5.13

42/48
42
43

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

430/8

Overige leningen ....................................................
Handelsschulden ..........................................................

189.300

477.444
146.000
40.000

3.187
3.187

5.791
5.791

1.288
159.631
61.155
21.124

742
179.207
81.797
31.286

20.245

16.812

439

879

14.474

44

55.974

Leveranciers ..........................................................

440/4

Te betalen wissels ................................................

441

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

46

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

45

55.974

39.691
39.691

13.281
6.997

17.998
7.552

Belastingen ............................................................

450/3

3.368

3.351

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

454/9

3.629

4.201

Overige schulden .........................................................

47/48

1.100

883

Overlopende rekeningen .................................................
..................

492/3

9.474

9.636

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..............................................
.....................

10/49

816.789

776.343
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Nr.

CONSO 4

0405.580.655

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

(Uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard) 1
Toel.

Bedrijfsopbrengsten ...........................................................
................
Omzet ..............................................................................

Codes
70/76A

5.14

70

Boekjaar

Vorig boekjaar
412.366

406.158

353.787
349.568

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

71

Geproduceerde vaste activa ............................................

72

19

Andere bedrijfsopbrengsten .............................................

74

5.270

4.178

919

41

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .................................

5.14

Bedrijfskosten .....................................................................
...... grond- en hulpstoffen .........................
Handelsgoederen,
Aankopen ..................................................................
Voorraad: afname (toename) ...........................(+)/(-)

60/66A
60

Diensten en diverse goederen .........................................
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..........(+)/(-)

76A

5.14

357.992
282.598

320.037
243.649

600/8

313.911

273.567

609

-31.313

-29.918

61

46.825

45.396

62

24.222

24.137

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

630

798

803

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

631/4

187

-800

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ............................(+)/(-)

635/8

-26

-635

Andere bedrijfskosten ......................................................

640/8

3.378

3.558

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ......................................................................... (-)
Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ...........

649

Niet-recurrente bedrijfskosten ..........................................
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) ....................................(+)/(-)

9960
5.14

66A
9901

3.929
10
54.374

33.750

(1) De bedrijfsresultaten kunnen ook worden gerangschikt naar hun bestemming (in toepassing van artikel 158, §2 van het koninklijk besluit
van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).
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Nr.

CONSO 4

0405.580.655

Toel.
Financiële opbrengsten .......................................................
...................
Recurrente financiële opbrengsten .................................

Codes
75/76B
75

Boekjaar

Vorig boekjaar
12.045

3.654

4.564
4.257

Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................

750

2.955

2.223

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

751

282

151

Andere financiële opbrengsten ...................................

752/9

417

1.883

Niet-recurrente financiële opbrengsten ............................

5.14

Financiële kosten .................................................................
..
Recurrente financiële kosten ...........................................

76B
65/66B

8.391
21.436

307
21.613

65

21.333

21.523

Kosten van schulden ..................................................

650

20.060

21.125

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen .....

9961

Waardeverminderingen op vlottende activa andere
dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming) ..........(+)/(-)

651

Andere financiële kosten ............................................

652/9

1.273

398

66B

103

90

9903

44.983

16.701

780

676

618

680

846

1.377

9.060

4.301

Niet-recurrente financiële kosten ......................................

5.14

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting ........(+)/(-)
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen en de
belastinglatenties .................................................................
....
Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de
belastinglatenties .................................................................
.....
Belastingen op het resultaat ......................................(+)/(-)
Belastingen ......................................................................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen .......................................

67/77
5.14

670/3
77

Winst (Verlies) van het boekjaar ................................(+)/(-)

9904

Aandeel in het resultaat van de vennootschappen
......................................................................
(+)/(-)
waarop vermogensmutatie
is toegepast

9975

9.064

4.326

4

25

35.753

11.641

9976

35.753

11.641

Aandeel
......................................................................
van derden
(+)/(-)

99761

739

196

Aandeel
......................................................................
van de groep
(+)/(-)

99762

35.014

11.445

Winstresultaten
.................................................................... (+)

99751

Verliesresultaten
................................................................... (-)

99752

Geconsolideerde
......................................................................
winst (verlies)
(+)/(-)
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

E

73,01

0,00

Tradiplan
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0416.092.881

I

100,00

0,00

Antwerp Tower NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0406.301.029

I

100,00

0,00

Het Schepenhof (in vereffening) NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0442.345.635

I

75,00

0,00

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Hooglatem NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0884.210.824
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. Er zijn minstens 5
bestuurders, voorgedragen uit beide aandeelhoudersgroepen.
Beslissingen worden in beginsel genomen met een eenvoudige
meerderheid van stemmen, maar met minstens 1 bestuurder uit elke
aandeelhoudersgroep. Belangrijke beslissingen met betrekking tot het
vastgoedproject kunnen enkel bij unanimiteit gebeuren.

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

E

50,00

0,00

E

50,00

0,00

Matexi Luxembourg SA
Route d'Arlon 85
8211 Mamer
Luxemburg
19565230

I

100,00

0,00

Matexi City Development NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0460.631.818

I

100,00

0,00

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Immo Treffle NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0849.227.377
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. Er zijn minstens 5
bestuurders, voorgedragen uit beide aandeelhoudersgroepen.
Beslissingen worden in beginsel genomen met eenvoudige
meerderheid van stemmen, maar met minstens 1 bestuurder uit elke
aandeelhoudersgroep. Belangrijke beslissingen met betrekking tot het
vastgoedproject kunnen enkel bij unanimiteit gebeuren.
Campagne du Petit Baulers SA
Rue Fond Cattelain 1, bus 1
1435 Mont-Saint-Guibert
België
0465.613.163
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:
Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. De Raad van Bestuur
bestaat uit minstens 4 leden, telkens gelijk verdeeld over beide
aandeelhoudersgroepen. Bij de vergadering dient de meerderheid van
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Beslissingen
worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).

11/71

Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

Nieuw Rupelmonde NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0870.800.078

I

100,00

0,00

Militair Hospitaal Antwerpen NV
Poortakkerstraat 94
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
0881.536.295
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

E

49,00

0,00

Nieuw Brugge NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0899.111.014

I

100,00

0,00

Nieuw Bilzen NV
Havermarkt 22
3500 Hasselt
België
0890.726.551
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

E

33,33

0,00

Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. De Raad van Bestuur
bestaat uit 4 leden, telkens 2 uit elke aandeelhoudersgroep.
Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Bij de vergadering dient minstens 1 bestuurder uit elke
aandeelhoudersgroep aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Er zijn drie aandeelhoudersgroepen A, B en C. De Raad van Bestuur
bestaat uit 6 leden, telkens 2 uit elke aandeelhoudersgroep. De
meeste beslissingen dienen genomen te worden bij unanimiteit.

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Poortkwartier NV
Oude Gentweg 81
8820 Torhout
België
0808.315.054
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

E

49,00

0,00

E

49,00

0,00

I

100,00

0,00

Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. De Raad van Bestuur
bestaat uit 4 leden, telkens twee uit elke aandeelhoudersgroep. Bij de
vergadering dient de meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn en ten minste 1 bestuurder uit elke
aandeelhoudersgroep. Beslissingen worden genomen met gewone
meerderheid van stemmen.
Groen Kwartier NV
Poortakkerstraat 94
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
0808.314.757
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:
Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. De Raad van Bestuur
bestaat uit 4 leden, telkens 2 uit elke aandeelhoudersgroep. Bij de
vergadering dient de meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn en ten minste 1 bestuurder uit elke
aandeelhoudersgroep. Beslissingen worden genomen met gewone
meerderheid van stemmen.
Matexi Projects NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0821.445.389

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

Crommelynck NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0811.959.680

I

100,00

0,00

Galerie Des Carmes NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0439.239.655

I

100,00

0,00

Duro Home Holding NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0440.124.533

I

100,00

0,00

Promo Immo Invest SA
Rue Visé Voie 81, bus 1
4000 Liège 1
België
0460.628.650

I

100,00

0,00

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

E

33,33

0,00

Noordpark I NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0836.123.964

I

100,00

0,00

Dender Development CVBA
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0839.991.888
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

E

50,00

0,00

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Rode Moer NV
Dorpsdam 16, bus A
9120 Vrasene
België
0884.278.130
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Er is gezamenlijke controle. Elke aandeelhoudersgroep (ieder 1/3 van
de aandelen) heeft 1 bestuurder. Beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid.

Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. Er dienen twee
bestuurders benoemd te worden uit elke aandeelhoudersgroep.
Bij de vergadering dienen ten minste 2 en evenveel A als B
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Er wordt beslist met
unanimiteit van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

E

50,00

0,00

Keizer Vastgoed NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0474.402.056

I

100,00

0,00

Metropool Vastgoed NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0474.818.067

I

100,00

0,00

Immo Vilvo NV
Brusselsesteenweg 146
1850 Grimbergen
België
0418.194.813

I*

100,00

0,00

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Dender Land CVBA
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0839.990.997
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. Er dienen twee
bestuurders benoemd te worden uit elke aandeelhoudersgroep.
Bij de vergadering dienen ten minste 2 en evenveel A als B bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Er wordt beslist met unanimiteit
van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

Zennebroeck NV
Brusselsesteenweg 146
1850 Grimbergen
België
0896.781.925

I*

100,00

0,00

Nederhem Vastgoed NV
Oostmalsesteenweg 261
2310 Rijkevorsel
België
0846.062.209
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

E

50,00

0,00

Matexi Polska SP ZOO
Al. Jana Pawla II 23
00-854 Warsaw
Polen
PL5272639865

I

95,13

-0,51

Kanaalkom NV
Thonissenlaan 69, bus 3
3500 Hasselt
België
0476.720.950
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

E

50,00

0,00

Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. De Raad van Bestuur
bestaat uit minstens 4 leden, telkens gelijk verdeeld over beide
aandeelhoudersgroepen. Bij de vergadering dient de meerderheid van
de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en ten minste 1
bestuurder uit elke aandeelhoudersgroep. Beslissingen worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. Er dienen twee
bestuurders benoemd te worden uit elke aandeelhoudersgroep. Alle
beslissingen mbt onroerende goederen dienen te gebeuren bij
unanimiteit.

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

Matexi Antwerpen NV
Lange Lozanastraat 270, bus 3
2018 Antwerpen 1
België
0540.900.407

I

100,00

0,00

Matexi Brabant Wallon SA
rue de Champles 50
1300 Wavre
België
0501.965.793

I

100,00

0,00

Matexi Brussels NV
Vorstlaan 36, bus 1
1170 Brussel 17
België
0501.934.121

I

100,00

0,00

Matexi Oost-Vlaanderen NV
Eedstraat 47
9810 Nazareth
België
0540.755.796

I

100,00

0,00

Matexi Polska I SP ZOO
Al. Jana Pawla II 23
00-854 Warsaw
Polen

I

95,13

-0,51

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

Matexi Polska I SP ZOO Lektykarska SP K
Al. Jana Pawla II 23
00-854 Warsaw
Polen

I

95,13

-0,51

Matexi Polska I SP ZOO Romera SP K
Al. Jana Pawla II 23
00-854 Warsaw
Polen

I

95,13

-0,51

Matexi Polska I SP ZOO Pulawska Investment SP K
Al. Jana Pawla II 23
00-854 Warsaw
Polen

I

95,13

-0,51

Matexi West-Vlaanderen NV
Brugsesteenweg 253
8500 Kortrijk
België
0540.738.574

I

100,00

0,00

Matexi Vlaams-Brabant NV
Brusselsesteenweg 146
1850 Grimbergen
België
0501.954.016

I

100,00

0,00

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

Nussfeld NV
Rue Visé Voie 81, bus 1
4000 Liège 1
België
0541.467.658

I

100,00

0,00

Vilvoorde Development NV
Brusselsesteenweg 146
1850 Grimbergen
België
0502.654.790

I*

100,00

0,00

Zenneveen NV
Brusselsesteenweg 146
1850 Grimbergen
België
0893.797.194

I*

100,00

0,00

Matexi Polska I SP ZOO Kolska SP K
Al. Jana Pawla II 23
00-854 Warsaw
Polen

I

95,13

-0,51

Matexi Polska I SP Zoo Pereca
Al. Jana Pawla II 23
00-854 Warsaw
Polen

I

95,13

-0,51

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

Matexi Limburg NV
Hassaluthdreef 2, bus C
3500 Hasselt
België
0564.944.529

I

100,00

0,00

Matexi Namur SA
route de Louvain-La-Neuve 4, bus 26
5001 Belgrade
België
0565.976.687

I

100,00

0,00

Matexi Liège SA
Rue Visé Voie 81, bus 1
4000 Liège 1
België
0565.955.804

I

100,00

0,00

Matexi Hainaut SA
rue du Berlaimont 1
6220 Fleurus
België
0565.919.378

I

100,00

0,00

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).

21/71

Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

E

49,00

0,00

B&M NV
Lange Lozanastraat 270, bus 3
2018 Antwerpen 1
België
0457.649.760

I

100,00

0,00

I-Dyle SA
Rue de Champles 50
1301 Bierges
België
0607.949.478

I

100,00

33,33

I-Dyle Construct SA
Rue de Champles 50
1301 Bierges
België
0612.951.710

I

100,00

33,33

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Coogee SA
Avenue John F. Kennedy 35, bus A
1855 Luxembourg
Luxemburg

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:
Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. De Raad van Bestuur
bestaat uit evenveel leden van beide groepen. Beslissingen worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

Matexi Polska I SP zoo Finance sp.k
Al. Jana Pawla II 23
00-854 Warsaw
Polen

I

95,13

-0,51

Edu Pro SP ZOO
Al. Jana Pawla II 23
00-854 Warsaw
Polen

I

95,13

-0,51

Kanaalkom Development NV
Thonissenlaan 69, bus 3
3500 Hasselt
België
0649.402.726
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

E

50,00

0,00

E

50,00

0,00

Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. Er dienen twee
bestuurders benoemd te worden uit elke aandeelhoudersgroep.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Kanaalkom Retail NV
Thonissenlaan 69, bus 3
3500 Hasselt
België
0650.628.488
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:
Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. Er dienen twee
bestuurders benoemd te worden uit elke aandeelhoudersgroep.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

CONSO 5.1

0405.580.655

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Engeland Properties NV
Vorstlaan 36, bus 1
1170 Brussel 17
België
0656.836.290
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

E

60,00

0,00

E

60,00

0,00

E

73,01

0,00

Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B en er dienen 3 bestuurders
uit de A groep en 2 uit de B groep benoemd te worden. Beslissingen
dienen genomen te worden met een bijzondere meerderheid waarbij
minstens één bestuurder uit beide aandeelhoudersgroepen akkoord
dient te zijn.
Engeland Development NV
Vorstlaan 36, bus 1
1170 Brussel 17
België
0656.839.359
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:
Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B en er dienen 3 bestuurders
uit de A groep en 2 uit de B groep benoemd te worden. Beslissingen
dienen genomen te worden met een bijzondere meerderheid waarbij
minstens één bestuurder uit beide aandeelhoudersgroepen akkoord
dient te zijn.
Ontwikkelingsmaatschappij Hooglatem NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0666.426.919
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:
Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. Er zijn minstens 5
bestuurders, voorgedragen uit beide aandeelhoudersgroepen.
Beslissingen worden in beginsel genomen met eenvoudige
meerderheid van stemmen, maar met minstens 1 bestuurder uit elke
aandeelhoudersgroep. Belangrijke beslissingen met betrekking tot het
vastgoedproject kunnen enkel bij unanimiteit gebeuren.

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Bivelenhof NV
Havermarkt 22
3500 Hasselt
België
0712.629.009
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) (1)(2)

Gehouden deel
van het kapitaal (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

E

33,33

33,33

E

50,00

0,00

E

50,00

50,00

Er zijn drie aandeelhoudersgroepen A, B en C. Er zijn 6 bestuurders,
waarvan twee uit iedere aandeelhoudersgroep.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen
op de Raad van Bestuur.
Dender Development II CVBA
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0674.897.096
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:
Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. Er zijn minstens 5
bestuurders, voorgedragen uit beide aandeelhoudersgroepen.
Beslissingen worden in beginsel genomen met eenvoudige
meerderheid van stemmen, maar met minstens 1 bestuurder uit elke
aandeelhoudersgroep. Belangrijke beslissingen met betrekking tot het
vastgoedproject kunnen enkel bij unanimiteit gebeuren.
Leopoldskazerne NV
Franklin Rooseveltlaan 180
8790 Waregem
België
0691.653.253
De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:
Er zijn twee aandeelhoudersgroepen A en B. De vennootschap wordt
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen
optredend, waarvan één voorgedragen uit iedere aandeelhoudersgroep.

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)
(2) Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
(3) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die in eigen
naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(4) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5.(artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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LIJST VAN DE EXCLUSIEVE EN GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN DIE NIET WORDEN
OPGENOMEN (in toepassing van artikel 107 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen) EN VAN DE GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE NIET WORDT TOEGEPAST (in toepassing van artikel 157 van voormeld
koninklijk besluit)
NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht
betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

Reden van de
uitsluiting
(A, B, C, D of E)(1)

Gehouden deel
van het kapitaal (2)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorig boekjaar)(3)

Leenmaatschappij Roeselare-Tielt
Iepersestraat 32, bus 1
8800 Roeselare
België
0405.576.992

A

19,62

0,00

Isovilla NV
Rue Chaussée 39
4342 Hognoul
België
0429.393.165

A

23,00

0,00

(1) Reden van de uitsluiting:
A. Dochteronderneming van te verwaarlozen betekenis
B. Ingrijpende en duurzame beperkingen die in wezenlijke mate de effectieve uitoefening van de controlebevoegdheid over de dochteronderneming dan wel de
aanwending van het vermogen van laatstgenoemde bemoeilijken
C. De gegevens die nodig zijn om de dochteronderneming in de consolidatie op te nemen kunnen niet zonder onevenredige kosten of onverantwoorde vertraging
worden verkregen
D. De aandelen van de dochteronderneming worden uitsluitend met het oog op latere vervreemding gehouden
E. Geassocieerde vennootschap indien de toepassing van de vermogensmutatiemethode van te verwaarlozen betekenis is, gelet op het beginsel van
het getrouwe beeld.
Bij (verplichte of facultatieve) uitsluiting van ondernemingen uit de consolidatiekring worden gedetailleerde gegevens verstrekt in de sectie CONSO 5.5.
(2) Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door personen die in eigen naam
optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
(3) Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar door een aanmerkelijke wijziging van dit percentage werd gekenmerkt,
worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5 (artikel 112 van voormeld koniklijk besluit).
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CONSOLIDATIECRITERIA EN WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING
Indien van materieel belang, aanduiding van de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie,
de evenredige consolidatie en de vermogensmutatiemethode en van de gevallen, met motivering ervan, waarin van deze criteria
wordt afgeweken (in toepassing van artikel 165, I. van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen).
- Integrale consolidatiemethode: dochterondernemingen waarover de moeder de controle uitoefent (in rechte of in feite),
deelnemingspercentage van 50 % of meer.
- Evenredige consolidatiemethode : gezamenlijke dochterondernemingen, waarover de controle samen met een beperkt aantal
externe vennoten wordt uitgeoefend
- Voor dochterondernemingen waar niet langer kan uitgegaan worden van continuïteit (bijv. t.g.v. vereffening) :
vermogensmutatiemethode, met uitzondering van Het Schepenhof NV, die weliswaar in vereffening is, wordt volgens de integrale
consolidatiemethode opgenomen aangezien de vereffening over meerdere jaren zal verlopen en de vennootschap intussen haar
activiteit als voorheen verder zet, zij het zonder nieuwe projecten aan te vatten.
- De vennootschappen Hooglatem NV en Ontwikkelingsmaatschappij Hooglatem NV, waarin de groep een belangenpercentage heeft
van 73,01 %, wordt opgenomen volgens de evenredige methode omdat dit een gezamenlijke dochteronderneming is met gezamenlijk
bestuur met de andere aandeelhoudersgroepen.
- Geassocieerde ondernemingen : een andere onderneming dan een (gezamenlijke) dochter, waarin de groep een deelneming bezit en
waarin zij een invloed van betekenis uitoefent op het beleid
- Er zijn geen andere gevallen waarin van de bovenvermelde criteria wordt afgeweken.
Inlichtingen die een zinvolle vergelijking mogelijk maken met de geconsolideerde jaarrekening over het vorige boekjaar, indien de
samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan
(in toepassing van artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
Toevoeging ingevolge oprichting :
* Bivelenhof NV
* Leopoldskazerne NV

Weglatingen ingevolge liquidatie :
* Hotel Terminus NV
* Renoplan NV
* SDM NV
* Wilma Project Development Holding NV
Weglatingen ingevolge overdracht aandelen :
* Dungelhoeff Private NV
* Sibomat NV
* Siboterra NV
Weglatingen ingevolge fusie door overneming door Duro Home Holding NV:
* B&C 301 SA
* Palace Concept SA
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WAARDERINGSREGELS
Opgave van de gehanteerde criteria voor de waardering van de verschillende posten van de geconsolideerde jaarrekening,
inzonderheid:
-

voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, alsmede voor de
herwaarderingen (in toepassing van artikel 165,VI.a van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen).

-

voor de omrekeningsgrondslagen van de bedragen die in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt dan de munt waarin de
geconsolideerde jaarrekening is opgesteld en van de boekhoudstaten van dochterondernemingen en van geassocieerde vennootschappen
naar buitenlands recht (in toepassing van artikel 165, VI.b. van voormeld koninklijk besluit).
Waarderingsregels - Statutaire geconsolideerde jaarrekening
1Beginsel
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en het uitvoeringsbesluit van 30 januari
2001. Ten behoeve van het getrouwe beeld zijn geen afwijkingen noodzakelijk van voormelde waarderingsregels.
2Bijzondere regels
2.1Activa
1)Oprichtingskosten
De oprichtingskosten betreffen de kosten verbonden met de oprichting, de verdere ontwikkeling, kapitaalverhoging of herstructurering
van de onderneming. Kosten van oprichting en kapitaalverhoging worden in beginsel onmiddellijk ten laste van het resultaat geboekt.
De kosten verbonden aan de uitgifte van een obligatielening (vb. plaatsingsfees banken, erelonen advocaten of andere experts, ...)
worden geactiveerd en (lineair) afgeschreven over de looptijd van de lening.
2)Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa zijn ondernemingsmiddelen van onlichamelijke aard, gebruikt voor de bedrijfsactiviteit en al dan niet
onderhevig aan waarde schommelingen.
a)Software
Toepassingssoftware:
Standaardsoftware: wordt geactiveerd als de software gedurende een aantal boekjaren in de onderneming wordt toegepast en
bijdraagt tot het verwezenlijken van het ondernemingsdoel.
Specifieke software: op maat gemaakte software : de aankoopprijs en bijkomende kosten worden geactiveerd.
Wanneer de software één geheel vormt met de aangekochte hardware (software die in de hardware is gefixeerd) wordt het geheel
geactiveerd in rubriek 23 Informatica.
Software wordt geactiveerd aan aanschaffingswaarde en lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar, vanaf de datum van
aanschaffing. Het moet wel gaan om softwarelicenties.
Wat niet wordt geactiveerd, wordt rechtstreeks in kosten geboekt, namelijk in rubriek 61 (diensten en diverse goederen).
b)Goodwill
Goodwill wordt lineair afgeschreven over 5 jaar maar wanneer deze toewijsbaar is aan een specifiek project, dan mag de afschrijving
gebeuren à rato van de oplevering(en) van het project.
3)Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn vaste activa die lichamelijk in de onderneming aanwezig zijn en duurzaam voor bedrijfsdoeleinden worden
ingezet. Die duurzaamheid vormt de basis voor het onderscheid met de voorraden.
Materiële vaste activa worden steeds gewaardeerd aan aanschaffingswaarde (aankoopprijs + bijkomende kosten, ook de
niet-aftrekbare BTW).
a)Terreinen en gebouwen
Investeringen in nieuwe bedrijfsgebouwen worden lineair afgeschreven over 33 jaar.
Investeringen in nieuwe industriële gebouwen worden lineair afgeschreven over 20 jaar.
Inrichtingswerken worden lineair afgeschreven over 10 jaar. Indien tweedehands : lineair 3 jaar.
Uitzondering : voor investeringen gedaan in gehuurde gebouwen, die eveneens in deze rubriek geboekt worden, is de afschrijvingsduur
maximaal gelijk aan de huurperiode van het gebouw.
De bijkomende kosten bij de aankoop van een terrein en/of gebouw worden geactiveerd samen met de aankoopprijs van het terrein
en/of gebouw. De bijkomende kosten die betrekking hebben op het terrein worden in het jaar van aanschaffing volledig in resultaat
genomen door middel van een waardevermindering.
Kijkwoningen worden niet als materieel vast actief beschouwd, maar worden in rubriek 35 (voorraad) van de balans gerubriceerd.
Bij compromis wordt enkel het betaalde bedrag (voorschot) geactiveerd, pas bij het verlijden van de notariële akte wordt de volledige
aankoopprijs geactiveerd.
Zolang de notariële akte niet is verleden, wordt er op het gebouw niets afgeschreven.
b)Installaties, machines en uitrusting
Bureeluitrusting en materiaal, machines en uitrusting worden degressief afgeschreven over 5 jaar.
Informatica materiaal (hardware) en servers worden degressief over 5 jaar afgeschreven, behalve indien tweedehands, dan lineair 3
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jaar.
c)Meubilair
Investeringen in nieuw meubilair worden afgeschreven aan 20% degressief, tweedehands 3 jaar lineair.
Het meubilair aangekocht voor in kijkwoningen wordt niet geactiveerd en wordt onmiddellijk in kosten geboekt.
d)Rollend materiaal
Nieuwe personenwagens en nieuwe bedrijfswagens worden afgeschreven over vijf jaar aan 20% lineair.
Tweedehands personen- en bedrijfswagens worden over 3 jaar lineair afgeschreven.
De niet-aftrekbare BTW op de aankoop van personenwagens wordt geactiveerd en afgeschreven aan hetzelfde ritme als de wagen.
e)Overige materiële vaste activa
Verhuurde gebouwen : lineair over 33 jaar
Inrichtingswerken : lineair 10 jaar
f)Activa in aanbouw
Activa in aanbouw worden niet afgeschreven tot ze bedrijfsklaar zijn en vervolgens naar de juiste rubriek zijn overgeboekt.
g)Niet aftrekbare BTW
In vennootschappen die de BTW op investeringen niet volledig kunnen aftrekken, dient de niet-aftrekbare BTW mee met de hoofdsom
te worden geactiveerd en aan hetzelfde ritme als het actiefbestanddeel te worden afgeschreven.
4)Financiële vaste activa
Het gaat om deelnemingen in het kapitaal van verbonden ondernemingen en lange-termijn voorschotten, in de vorm van liquide
middelen of in de vorm van uitstel van betaling, aan verbonden ondernemingen.
Daarnaast worden hier eveneens deelnemingen in en vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat
opgenomen, andere aandelen en overige vorderingen en borgtochten (Borgtochten in contanten watermaatschappij, Borgtochten in
contanten elektriciteitsmaatschappij, Borgtochten in contanten overheden, Borgtochten in contanten RSZ en sociaal secretariaat,
Borgtochten gronden, Optievergoedingen verrekenbaar, Optievergoedingen niet-verrekenbaar en Overige borgtochten in contanten).
Financiële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde. Ze worden elk jaar afzonderlijk gewaardeerd. Er dient een
waardevermindering te worden geboekt in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de
rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin deelnemingen of aandelen worden gehouden. Wanneer in de
vennootschap waarin een deelneming of aandelen wordt aangehouden een kapitaalsvermindering plaats vindt, wordt het door de
vennootschap ontvangen bedrag in mindering van de aanschaffingswaarde van de aandelen geboekt.
Beursgenoteerde aandelen worden gewaardeerd aan de beurskoers op balansdatum.
5)Vorderingen op meer dan één jaar
Betreft alle handels- en overige vorderingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar. Deze vorderingen worden
gewaardeerd aan hun nominale waarde (terugbetalingsprijs). Een waardevermindering dient te worden geboekt wanneer er
onzekerheid bestaat over de inning van de vorderingen.
6)Voorraden
a)Grond- en hulpstoffen
Deze rubriek omvat de voorraden aan grondstoffen en bouwmaterialen.
De voorraad grond- en hulpstoffen wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die
lager is ("lower of cost or market").
De FIFO-methode (first in, first out) wordt gehanteerd.
Goederen meer dan drie jaar in voorraad en die niet meer gebruikt worden in het productieproces worden afgeboekt. Deze goederen
zijn meestal al verouderd.
b)Onroerende goederen bestemd voor verkoop
Het zijn de onroerende goederen (aangekocht of zelf gebouwd) met als bedoeling ze verder te verkopen. Het betreft steeds
onroerende goederen waarvoor nog geen koper is.
Voorraad gronden, bestaande gebouwen en infrastructuur
Omvat:
De terreinen die door de onderneming aangekocht werden om door haar verkaveld en uitgerust te worden met de nodige wegen en
openbare nutsvoorzieningen om daarna als bouwgrond (bebouwd of onbebouwd) verkocht te worden.
De verkavelde terreinen die door de onderneming aangekocht werden om na bebouwing terug verkocht te worden (uitgeruste grond).
De terreinen met bestaand gebouw die door de onderneming aangekocht werden om na grondige verbouwingen en/of renovatie terug
verkocht te worden. Of eventueel een terrein met een te slopen gebouw.
De infrastructuurwerken die in de prijs van de grond zullen verrekend worden en dus als één geheel zullen worden vervreemd aan de
koper van het terrein voor een enige prijs, dus terrein en infrastructuur onder registratierechten. Dit zal het geval zijn indien het terrein
wordt verkocht zonder constructie.
De voorraad gronden, bestaande gebouwen en infrastructuur wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde
op balansdatum als die lager is ("lower of cost or market").
De voorraad gronden, bestaande gebouwen en infrastructuur wordt gewaardeerd aan aankoopprijs vermeerderd met de bijkomende
kosten (registratierechten, notariskosten). De aanschaffingswaarde van de werken uitgevoerd voor de aanleg van de wegen en
nutsvoorzieningen zijn ofwel begrepen in de aanschaffingswaarde van de gronden ofwel apart te vinden onder de voorraad
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infrastructuurwerken.
Vanaf het boekjaar 2017 worden de volgende direct met vastgoedprojecten gerelateerde kosten geactiveerd bij de voorraad
onroerende goederen bestemd voor verkoop (rubriek "Voorraad gronden, bestaande gebouwen en infrastructuur"):
-Afbraakwerken
-Erelonen en schadevergoedingen mbt. vergunningen
-Erelonen architecten en studiebureaus
-Aanbrengcommissies
-Pachtafstandvergoedingen
-Planbatenheffing
-Lasten opgelegd in vergunningen
-Niet-aftrekbare BTW
De waardering tegen de lagere marktwaarde mag niet worden gehandhaafd indien achteraf de marktwaarde hoger is dan de lagere
waarde waartegen de voorraad gewaardeerd werd.
Voorraad infrastructuur (onder BTW)
Omvat:
De wegen en openbare nutsvoorzieningen door de onderneming aangelegd om nadien om niet af te staan aan de gemeenten. De
gemeenten zullen de infrastructuur inlijven bij het openbaar domein.
De infrastructuur waarvoor een aandeel in de kosten wordt doorgerekend aan de koper van een uitgerust lot met constructie onder
stelsel van BTW.
De voorraad infrastructuur wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, vervaardigingsprijs of tegen de marktwaarde op
balansdatum als die lager is ("lower of cost or market").
De aanschaffingswaarde of de vervaardigingsprijs van de infrastructuur omvat de directe infrastructuurkosten zoals werken in
onroerende staat, vermeerderd met de bijkomende kosten.
Vanaf het boekjaar 2017 worden de volgende direct met vastgoedprojecten gerelateerde kosten geactiveerd bij de voorraad
onroerende goederen bestemd voor verkoop (rubriek "Voorraad infrastructuur"):
-Afbraakwerken
-Kosten archeologie
-Kosten sanering
-Schadevergoedingen mbt. infrastructuur en vergunningen voor infrastructuur
-Erelonen architecten en studiebureaus
-Erelonen advocaten en raadgevers mbt. vergunningen voor infrastructuur
-Lasten opgelegd in vergunningen
De vervaardigingsprijs van de infrastructuur omvat niet de onrechtstreekse bouwkosten (overhead costs). Deze overheadkosten
worden onmiddellijk ten laste van de resultatenrekening geboekt.
De vervaardigingsprijs van de infrastructuur waarvan de productie meer dan één jaar beslaat omvat niet de financiële kosten
verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.
Verbintenissen voor infrastructuurwerken in uitvoering (-)
Dit is de provisie aangelegd om de verbintenis aangaande wegeniswerken en de nutsvoorzieningen te erkennen.
Na aanbesteding van de infrastructuur wordt de verbintenis (voorziening) voor infrastructuurwerken (inclusief nutsvoorzieningen en
groenaanleg) aangelegd. Naarmate de uitrusting gerealiseerd wordt, zal de provisie/verbintenis worden afgeboekt.
Voorraad constructies
Omvat:
Stockwoningen of koopwoningen (residentiële units): betreft woningen / appartementen die eerst gebouwd worden, niet op maat en
bestelling van de klant, om dan later verkocht te worden.
Dit kunnen ook retail units, commerciële ruimten, kantoren, enz. zijn. Dus ook andere dan residentiële units.
Kijkwoningen
Het betreft niet verkochte units, nog eigendom van de onderneming.
Voor wat betreft de waarde van de constructies gelden dezelfde regels als bij de werken in uitvoering. De inresultaatname gebeurt op
basis van de methode "completed contract".
De voorraad constructies wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, vervaardigingsprijs of tegen de marktwaarde op
balansdatum als die lager is ("lower of cost or market").
De aanschaffingswaarde of de vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingswaarde van de grondstoffen, verbruikgoederen en
hulpstoffen, alsmede de directe constructiekosten zoals werken in onroerende staat.
Vanaf het boekjaar 2017 worden de volgende direct met vastgoedprojecten gerelateerde kosten geactiveerd bij de voorraad
onroerende goederen voor verkoop (rubriek "Voorraad constructies"):
-Afbraakwerken
-Kosten sanering, bodemonderzoeken, sonderingen
-Schadevergoedingen mbt. bouwvergunningen of constructies
-Erelonen architecten, studiebureaus, veiligheidscoördinatie, landmeters
-Erelonen advocaten en raadgevers mbt. bouwvergunningen
-Lasten opgelegd in vergunningen, bouwtaksen
-Kosten recht van opstal
-Aanbrengcommissies
De vervaardigingsprijs van de constructies omvat niet de onrechtstreekse bouwkosten (overhead costs). Deze overheadkosten worden
onmiddellijk ten laste van de resultatenrekening geboekt.
De vervaardigingsprijs van de constructies waarvan de productie meer dan één jaar beslaat omvat niet de financiële kosten verbonden
aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.
Verbintenissen voor constructies in uitvoering (-)
Dit is de verbintenis / provisie aangelegd om de constructie in oprichting volledig af te werken. Dit gebeurt enkel voor constructies in
oprichting die tot de voorraad behoren.
Eens een unit van een constructie (gebouw) de mijlpaal "voorlopige oplevering" heeft bereikt, wordt een provisie of verbintenis
aangelegd. De verbintenis is het verschil tussen de actuele geboekte kost en de geraamde kost of "estimate to complete" voor de
volledige constructie.
Voor de units van de constructie waarvoor nog geen koper is, wordt dit deel van de verbintenis opgenomen onder verbintenissen voor
voorraad constructies in uitvoering. Voor de units van de constructie waarvoor een koper is maar geen voorlopige oplevering, wordt dit
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deel van de verbintenis opgenomen onder verbintenissen voor werken in uitvoering. Voor de units van de constructie waarvoor de
mijlpaal "voorlopige oplevering" is bereikt, wordt dit deel van de verbintenis opgenomen onder de rubriek 44 "Te ontvangen facturen".
Naarmate de bouwwerken gerealiseerd worden, zal de provisie/verbintenis worden afgeboekt.
c)Vooruitbetalingen op aankopen immobiliën
Deze rekening wordt gebruikt indien de onderneming vooruitbetalingen verricht op aankopen waarvan een voorraad wordt aangelegd
(bijv. voorschotten betaald op de aankoop van gronden).
7)Werken in uitvoering
a)Inhoud en waardering
Deze rubriek bevat de kostprijs min de gefactureerde voorschotten voor constructies waarvoor er een koper is maar waarvan de
oplevering nog niet heeft plaatsgevonden. De kostprijs wordt bepaald op dezelfde manier als het geval is met de voorraad.
De werken in uitvoering worden gewaardeerd volgens de methode completed contract, dit wil zeggen dat het resultaat op een
constructie genomen wordt op het moment van de voorlopige oplevering.
Bij bestellingen in uitvoering kunnen waardeverminderingen worden toegepast indien hun vervaardigingsprijs vermeerderd met het
geraamd bedrag van de nog te maken kosten op de datum van de jaarafsluiting, hoger is dan in de overeenkomst bedongen.
Vóór voorlopige oplevering worden de gefactureerde werken niet als opbrengst maar als vooruitbetaling erkend.
Voor de projecten waarvan de kostprijs van de werken in uitvoering hoger is dan de gefactureerde werken in uitvoering, wordt het netto
bedrag (kosten min opbrengsten) opgenomen in rubriek 37 (werken in uitvoering).
Voor de projecten waarvan de kostprijs van de werken in uitvoering lager is dan de gefactureerde werken in uitvoering, wordt het netto
bedrag opgenomen in rubriek 46 (ontvangen vooruitbetalingen).
De nettovoorstelling gebeurt per project, en niet in globo voor alle projecten of bestellingen.
b)Verbintenissen voor werken in uitvoering (-)
Eens een unit van een constructie (gebouw) de mijlpaal "voorlopige oplevering" heeft bereikt, wordt een provisie of verbintenis
aangelegd. De verbintenis is het verschil tussen de actuele geboekte kost en de geraamde kost of "estimate to complete" voor de
volledige constructie.
Voor de units van de constructie waarvoor nog geen koper is, wordt dit deel van de verbintenis opgenomen onder verbintenissen voor
voorraad constructies in uitvoering. Voor de units van de constructie waarvoor een koper is maar geen voorlopige oplevering, wordt dit
deel van de verbintenis opgenomen onder verbintenissen voor werken in uitvoering. Voor de units van de constructie waarvoor de
mijlpaal "voorlopige oplevering" is bereikt, wordt dit deel van de verbintenis opgenomen onder de rubriek 44 "Te ontvangen facturen".
Naarmate de bouwwerken gerealiseerd worden, zal de provisie/verbintenis worden afgeboekt.
8)Vorderingen op ten hoogste één jaar
Het betreft alle vorderingen waarvan de oorspronkelijke looptijd ten hoogste één jaar bedraagt of waarvan de oorspronkelijke looptijd
méér dan één jaar beloopt maar die binnen de komende 12 maanden vervallen.
Vorderingen worden uitgedrukt tegen nominale waarde. Ingeval er onzekerheid bestaat omtrent de inning op vervaldag, of als de
realisatiewaarde van de vordering lager is dan de boekwaarde, wordt er een waardevermindering geboekt, die vervolgens dient
teruggenomen te worden van zodra deze onzekerheid vervalt.
9)Geldbeleggingen
Geldbeleggingen moeten beschouwd worden als een tijdelijke belegging van overtollige liquide middelen, met het oog op het
realiseren van een bepaald rendement gedurende die periode. Hier is er geen sprake van een duurzame band.
Eigen aandelen, aandelen en vastrentende effecten, worden gewaardeerd aan aanschaffingsprijs, bestaande uit de aankoopprijs
eventueel vermeerderd met bijkomende kosten.
Beleggingen in beursgenoteerde aandelen worden gewaardeerd aan beurskoers op balansdatum.
Termijndeposito's worden geboekt aan nominale waarde, maar wanneer op balansdatum blijkt dat de realisatiewaarde kleiner is dan
de boekwaarde, wordt een waardevermindering geboekt.
Waardeverminderingen worden op het einde van het boekjaar niet gehandhaafd in die mate dat zij hoger zijn dan volgens de actuele
beoordeling vereist.
Herwaardering van geldbeleggingen is niet toegelaten.
10)Liquide middelen
Liquide middelen zijn middelen die onmiddellijk beschikbaar zijn, kasmiddelen, te incasseren vervallen waarden en tegoeden op zicht
bij kredietinstellingen.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De waardering van liquide middelen in vreemde valuta vindt plaats
tegen de wisselkoersen per balansdatum.
Waardeverminderingen worden geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde. Geboekte
waardeverminderingen worden niet gehandhaafd in die mate dat ze hoger zijn dan volgens een actuele beoordeling vereist.
11)Overlopende rekeningen actief
Overlopende rekeningen zijn ontstaan uit het periodiciteitsprincipe en beogen op inventarisdatum een zo juist mogelijke toestand te
doen ontstaan inzake opbrengsten en kosten.
Hieronder vallen de prorata van kosten gemaakt tijdens het boekjaar of tijdens een vorig boekjaar, maar die ten laste van één of
meerdere toekomstige periodes/boekjaren moeten worden gebracht.
Dit omvat onder meer:
Vooruitbetaalde kosten met betrekking tot het volgende boekjaar of volgende periode.
Te vervallen intresten
Hieronder vallen eveneens de prorata van opbrengsten die slechts in de loop van een volgend boekjaar worden geïnd, maar die
betrekking hebben op een verstreken periode/boekjaar.?
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2.2Passiva
1)Kapitaal
Het saldo geeft het daadwerkelijk ingebrachte kapitaal en is gewaardeerd tegen nominale waarde.
2)Voorzieningen en uitgestelde belastingen
De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op de
balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.
Onverminderd artikel 33, § 1, vertegenwoordigt een voorziening op balansdatum de beste schatting van de kosten die als
waarschijnlijk worden beschouwd of, in geval van een verplichting, de beste schatting van het bedrag dat vereist is om die verplichting
op de balansdatum na te komen.
Uitgestelde belastingen is de uitdrukking van een latente belastingschuld.
Er worden voorzieningen aangelegd voor alle hangende geschillen met betrekking tot de diverse werven, alsook voor andere
geschillen. Zodra het bedrag werkelijk vaststaat, gaat het niet meer om een voorziening, maar om een vaststaande schuld.
Wat betreft de voorziening voor een te saneren grond, zal deze enkel worden geboekt wanneer de betaalde prijs van de grond
verhoogd met de kostprijs voor de sanering groter is dan de marktwaarde van de grond.
De facturen voor deze sanering worden immers geboekt in kosten (rubriek 60) en dus mee geactiveerd in de voorraad. Als blijkt dat
de totale kostprijs (dus inclusief deze sanering) de marktwaarde overstijgt, zal een waardevermindering worden geboekt.
Wanneer evenwel meteen duidelijk is dat door de voorziene sanering de marktwaarde lager zal uitkomen dan de kostprijs, wordt een
voorziening hiervoor aangelegd.
3)Schulden op meer dan één jaar
Dit zijn alle schulden met een contractuele looptijd van meer dan één jaar. Het gedeelte van de schuld die binnen het boekjaar vervalt
moet opgenomen worden onder de rubriek 'schulden op ten hoogste één jaar'.
Schulden op meer dan één jaar worden steeds gewaardeerd aan nominale waarde (= terugbetalingswaarde)
4) Schulden op ten hoogste één jaar
Hier worden alle schulden opgenomen met een contractuele looptijd van niet langer dan één jaar (zelfs al valt de vervaldag in het
volgend boekjaar), alsook de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar die tijdens het boekjaar vervallen.
a)Financiële schulden
Deze worden geboekt aan nominale waarde. Wanneer een banksaldo negatief is, wordt dit bedrag in deze rubriek opgenomen.
b)Handelsschulden/Sociale en fiscale schulden /Vooruitbetalingen /Overige schulden
Deze worden geboekt aan nominale waarde.
Ontvangen vooruitbetalingen worden in min voorgesteld van de betrokken rubriek werken in uitvoering wanneer deze vooruitbetalingen
specifieke projecten betreffen.
5)Overlopende rekeningen passief
Overlopende rekeningen zijn ontstaan uit het periodiciteitsprincipe en beogen op inventarisdatum een zo juist mogelijke toestand te
doen ontstaan inzake opbrengsten en kosten. De rekeningen in deze rubriek worden gebruikt om prorateerbare kosten en
opbrengsten toe te wijzen aan de juiste periode.
Toe te rekenen kosten: De prorata van de kosten die pas in een later boekjaar zullen worden betaald maar die betrekking hebben op
een verstreken boekjaar.
Over te dragen opbrengsten: De prorata van opbrengsten die in de loop van een boekjaar of in een vorig boekjaar zijn geïnd, maar die
betrekking hebben op een later boekjaar.
6)Vreemde valuta
Vlottende passiva, uitgedrukt in vreemde valuta, worden omgerekend aan de hand van de slotkoers op het einde van het boekjaar.
De omrekeningsverschillen worden per munt geglobaliseerd. Zowel de negatieve als de positieve omrekeningsverschillen worden
verwerkt via het resultaat.
2.3Resultaten
1)Omzeterkenning -specifieke aspecten
Verkoop Grond
De omzet van de verkoop van grond wordt erkend op het moment van het verlijden van de verkoopakte. De aantallen en de waarde
van de voorraad grond worden uitgeboekt. De kostprijs wordt in resultaat genomen en de omzet grond wordt erkend.
Opbrengst Infrastructuur
De facturatie van de prijs voor de aangelegde infrastructuur wordt erkend op het moment van het verlijden van de verkoopakte.
Verkoop Constructie
Constructies worden gewaardeerd volgens de methode completed contract, dit wil zeggen dat de kosten en opbrengsten van deze
constructie in de resultatenrekening komen op het moment van de voorlopige oplevering (het proces-verbaal van voorlopige
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2)Subsidies

Subsidies die niet afhankelijk zijn van een investering in vaste activa, bvb. subsidies verbonden aan een vastgoedproject dat in
voorraad is opgenomen, worden geboekt op de rekening 740 "Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen", op het ogenblik waarop
het recht van de onderneming op deze subsidie komt vast te staan en de subsidie redelijkerwijze gewaardeerd kan worden.
Indien de subsidie betrekking heeft op kosten die geactiveerd worden naar voorraad, bvb. sloopsubsidies, wordt de opbrengst
behandeld als "Cost Reducing Revenue" en wordt deze in mindering gebracht van de aanschaffingswaarde van de voorraad via de
voorraadmutatie.
Indien de subsidie groter is dan de reeds gemaakte kosten wordt het "matching principle" (principe van de toerekening van kosten en
opbrengsten aan de periode waarop ze betrekking hebben) toegepast. Een gedeelte van de subsidie wordt dan opgenomen in de
overlopende rekening op het passief "over te dragen opbrengsten".
2.4Consolidatie
1)Consolidatieverschillen ten gevolge van de eliminatie van deelnemingen
Negatieve consolidatieverschillen worden opgenomen op het passief onder post V van het eigen vermogen.
Negatieve consolidatieverschillen worden in resultaat genomen in de rubriek 76A "In resultaat genomen negatieve
consolidatieverschillen", wanneer de vennootschap waarop ze betrekking hebben vereffend en ontbonden is of de activiteit volledig is
stopgezet.
Positieve consolidatieverschillen worden waar mogelijk en verantwoord, toegewezen aan de activa en passiva rubrieken waarop ze
betrekking hebben (art. 51).
Indien de toewijzing gebeurt aan de actiefrubriek "Voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop", worden ze afgeschreven à
rato van 10 % per jaar, tenzij wanneer ze aan één specifiek project kunnen gerelateerd worden, is het afschrijvingsritme à rato van de
opleveringen van dit project.
Het positieve consolidatieverschil wordt toegewezen aan goodwill en uitgestelde belastingen indien in de prijsbepaling uitgestelde
belastingen in rekening werden gebracht.
2)Uitgestelde belastingen
Herwerkingen in consolidatie waardoor tijdelijke verschillen ontstaan ("temporary differences"), geven aanleiding tot het berekenen van
latente belastingen.
Tijdelijke verschillen zijn verschillen tussen de statutaire enkelvoudige boekwaarde van een actief- of passiefbestanddeel en zijn
geconsolideerde boekwaarde.
Betreffende de erkenning van belastingslatenties worden volgende principes gehanteerd:
Geen erkenning van actieve belastingslatenties mbt fiscale overdraagbare verliezen en taxcredits (investeringsaftrek, NIA, …)
Mbt tijdelijke verschillen voortvloeiend uit de herwerking van lokale statutaire waarderingsregels naar de groepswaarderingsregels
worden actieve belastinglatenties opgezet ten bedrage van de heersende belastingvoet op het verschil tussen het actief gewaardeerd
volgens de statutaire waarderingsregels en volgens de groepswaarderingsregels. Er wordt een passieve belastinglatentie opgezet
wanneer de waardering van een actief volgens de groepswaarderingsregels hoger is dan deze volgens de statutaire
waarderingsregels.
Het boeken van de actieve en passieve belastinglatenties verloopt via de rekeningen "overboeking en onttrekking aan de uitgestelde
belastingen" (rubriek 780/680).
De actieve en passieve belastinglatentie worden per individuele vennootschap gecompenseerd in de mate dat deze wederzijds
verrekenbaar zijn en netto gepresenteerd als actieve (rubriek 29) of passieve belastinglatentie (rubriek 16).
3)Omrekeningsgrondslagen
De balansen van de Poolse dochterondernemingen werden omgerekend aan slotkoers, de resultatenrekeningen aan de gemiddelde
koers.

METHODES VOOR DE BEREKENING VAN DE FISCALE LATENTIES
Gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes ter bepaling van de belastinglatenties
zie waarderingsregels

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties
Uitsplitsing van post 168 van het passief
..............................................................................................................

Codes
168

Boekjaar
1.406

Uitgestelde belastingen (in toepassing van artikel 76 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering.....................................................................................................................................................
van het Wetboek van vennootschappen)

1681

50

Belastinglatenties (in toepassing van artikel 129 van voormeld koninklijk
...........................................................
besluit)

1682

1.356
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STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN
Codes
...............................................................................................................................
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

20P

Boekjaar

Vorig boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

1.384

Mutaties tijdens het boekjaar:
...............................................................................................................................
Nieuwe kosten van het boekjaar

8002

...............................................................................................................................
Afschrijvingen

8003

...............................................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

9980

...............................................................................................................................
Andere

(+)/(-)

8004

...............................................................................................................................
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

(20)

-396
988

Waarvan:
Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van
...............................................................................................................................
leningen, disagio en andere oprichtingskosten

200/2

...............................................................................................................................
Herstructureringskosten

204

988
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

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

8052P

xxxxxxxxxxxxxxx

509

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

8022

7

...............................................................................................................................
Overdrachten en buitengebruikstellingen

8032

184

...............................................................................................................................
Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8042

...............................................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99812

-1

...............................................................................................................................
Andere wijzigingen

(+)/(-)

99822

-56

...............................................................................................................................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8052

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

8122P

275
xxxxxxxxxxxxxxx

477

Mutaties tijdens het boekjaar
...............................................................................................................................
Geboekt

8072

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

8082

...............................................................................................................................
Verworven van derden

8092

...............................................................................................................................
Afgeboekt

8102

15

184

...............................................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8112

...............................................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99832

-1

...............................................................................................................................
Andere wijzigingen

(+)/(-)

99842

-32

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

8122

...............................................................................................................................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

211

275
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN
...............................................................................................................................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191P

xxxxxxxxxxxxxxx

17.811

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

8161

2.831

...............................................................................................................................
Overdrachten en buitengebruikstellingen

8171

3.105

...............................................................................................................................
Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8181

35

...............................................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99851

...............................................................................................................................
Andere wijzigingen

(+)/(-)

99861

...............................................................................................................................
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8191

...............................................................................................................................
Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251P

-8.695
8.877
xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
...............................................................................................................................
Geboekt

8211

...............................................................................................................................
Verworven van derden

8221

...............................................................................................................................
Afgeboekt

8231

...............................................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8241

...............................................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99871

...............................................................................................................................
Andere wijzigingen

(+)/(-)

99881

...............................................................................................................................
Meerwaarden per einde van het boekjaar

8251

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

8321P

xxxxxxxxxxxxxxx

6.913

Mutaties tijdens het boekjaar
...............................................................................................................................
Geboekt

8271

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

8281

...............................................................................................................................
Verworven van derden

8291

...............................................................................................................................
Afgeboekt

8301

...............................................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8311

...............................................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99891

...............................................................................................................................
Andere wijzigingen

(+)/(-)

99901

564

4.671

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

8321

2.806

...............................................................................................................................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(22)

6.071
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8192P

xxxxxxxxxxxxxxx

2.149

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

8162

Overdrachten en buitengebruikstellingen
......................................................................

8172

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

8182

Omrekeningsverschillen
...................................................................... (-)/(+)

99852

Andere wijzigingen
....................................................................................... (-)/(+)

99862

Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8192

Meerwaarden per einde van het
......................................................................
boekjaar

8252P

43

-1.028
1.164
xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
.............................................................................................................

8212

Verworven
.............................................................................................................
van derden

8222

Afgeboekt
.............................................................................................................

8232

.............................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(-)/(+)

8242

.............................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(-)/(+)

99872

.............................................................................................................
Andere wijzigingen

(-)/(+)

99882

Meerwaarden per einde van het
......................................................................
boekjaar

8252

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

8322P

xxxxxxxxxxxxxxx

1.790

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
.............................................................................................................

8272

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

8282

Verworven
.............................................................................................................
van derden

8292

Afgeboekt
.............................................................................................................

8302

.............................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(-)/(+)

8312

.............................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(-)/(+)

99892

.............................................................................................................
Andere wijzigingen

(-)/(+)

99902

120

981

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

8322

929

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
......................................................................
VAN HET BOEKJAAR

(23)

235
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx

994

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

8163

Overdrachten en buitengebruikstellingen
......................................................................

8173

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

8183

Omrekeningsverschillen
...................................................................... (-)/(+)

99853

Andere wijzigingen
....................................................................................... (-)/(+)

99863

Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8193

Meerwaarden per einde van het
......................................................................
boekjaar

8253P

34

-733
295
xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
..............................................................................................................

8213

Verworven van derden
........................................................................................

8223

Afgeboekt
..............................................................................................................

8233

..............................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(-)/(+)

8243

..............................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(-)/(+)

99873

..............................................................................................................
Andere wijzigingen

(-)/(+)

99883

Meerwaarden per einde van het
......................................................................
boekjaar

8253

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

8323P

xxxxxxxxxxxxxxx

739

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
..............................................................................................................

8273

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

8283

Verworven
..............................................................................................................
van derden

8293

Afgeboekt
..............................................................................................................

8303

..............................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(-)/(+)

8313

..............................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(-)/(+)

99893

(-)/(+)

99903

..............................................................................................................
Andere wijzigingen

98

609

-3

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

8323

225

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
......................................................................
VAN HET BOEKJAAR

(24)

70

38/71

Nr.

CONSO 5.9.6

0405.580.655

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8196P

xxxxxxxxxxxxxxx

35

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

8166

Overdrachten en buitengebruikstellingen
......................................................................

8176

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

8186

Omrekeningsverschillen
.............................................................................. (+)/(-)

99856

Andere wijzigingen
........................................................................................ (+)/(-)

99866

Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8196

Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar

8256P

-35

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
............................................................................................................

8216

Verworven
............................................................................................................
van derden

8226

Afgeboekt
............................................................................................................

8236

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

8246

Omrekeningsverschillen
........................................................................................ (+)/(-)

99876

Andere wijzigingen
........................................................................................ (+)/(-)

99886

Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar

8256

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

8326P

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
............................................................................................................

8276

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

8286

Verworven
............................................................................................................
van derden

8296

Afgeboekt
............................................................................................................

8306

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

8316

Omrekeningsverschillen
........................................................................................ (+)/(-)

99896

Andere wijzigingen
........................................................................................ (+)/(-)

99906

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

8326

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
......................................................................
VAN HET BOEKJAAR

(27)

39/71

Nr.

CONSO 5.10.2

0405.580.655
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN

Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8392P

xxxxxxxxxxxxxxx

161

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

8362

Overdrachten
..........................................................................................................
en buitengebruikstellingen

8372

..........................................................................................................
Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8382

..........................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99912

Aanschaffingswaarde per einde
......................................................................
van het boekjaar

8392

Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar

8452P

11

150
xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
..........................................................................................................

8412

Verworven
..........................................................................................................
van derden

8422

Afgeboekt
..........................................................................................................

8432

..........................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99922

..........................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8442

Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar

8452

Waardeverminderingen
...........................................................................................
per einde van het boekjaar

8522P

xxxxxxxxxxxxxxx

84

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
..........................................................................................................

8472

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

8482

Verworven
..........................................................................................................
van derden

8492

Afgeboekt
..........................................................................................................

8502

..........................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99932

..........................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8512

Waardeverminderingen
...........................................................................................
per einde van het boekjaar

8522

Niet-opgevraagde...........................................................................................
bedragen per einde boekjaar

8552P

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

8542

(+)/(-)

Niet-opgevraagde...........................................................................................
bedragen per einde boekjaar

8552

NETTOBOEKWAARDE
...........................................................................................
PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(284)

31

115
xxxxxxxxxxxxxxx

35

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE
...........................................................................................
PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

xxxxxxxxxxxxxxx

45.795

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen
..........................................................................................................

8582

2.164

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

8592

3.235

Geboekte
..........................................................................................................
waardeverminderingen

8602

Teruggenomen
..........................................................................................................
waardeverminderingen

8612

..........................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99952

..........................................................................................................
Overige

(+)/(-)

8632

NETTOBOEKWAARDE
...........................................................................................
PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(285/8)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
................................................................................................
EINDE VAN HET
BOEKJAAR

8652

44.724

40/71

Nr.

CONSO 5.11

0405.580.655

STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES
Codes
Geconsolideerde
..........................................................................................................
reserves per einde van het boekjaar
(+)/(-)

9910P

Boekjaar

Vorig boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

76.311

Wijzigingen tijdens het boekjaar:
Aandeel
..........................................................................................................
van de groep in het geconsolideerde resultaat

(+)/(-)

99002

35.014

............................................................................................................................
Andere wijzigingen

(+)/(-)

99003

-17.348

Andere wijzigingen
(uit te splitsen voor de betekenisvolle bedragen die niet zijn toegewezen aan
het aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat)
Uitkering van vermogen

-18.000

Consolidatieverschillen (Badwill)
Geconsolideerde
..........................................................................................................
reserves per einde van het boekjaar
(+)/(-)

634
(9910)

93.977

41/71

Nr.

CONSO 5.12

0405.580.655

STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN EN DE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

99201P

xxxxxxxxxxxxxxx

POSITIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
Nettoboekwaarde
..........................................................................................................
per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
..........................................................................................................
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage

99021

..........................................................................................................
Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage

99031

..........................................................................................................
Afschrijvingen

99041

..........................................................................................................
In resultaat genomen verschillen

99051

..........................................................................................................
Andere wijzigingen

99061

..........................................................................................................
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar

99201

NEGATIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
Nettoboekwaarde
..........................................................................................................
per einde van het boekjaar

99111P

xxxxxxxxxxxxxxx

641

Mutaties tijdens het boekjaar:
..........................................................................................................
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage

99022

..........................................................................................................
Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage

99032

..........................................................................................................
Afschrijvingen

99042

..........................................................................................................
In resultaat genomen verschillen

99052

..........................................................................................................
Andere wijzigingen

99062

Nettoboekwaarde
..........................................................................................................
per einde van het boekjaar

99111

-634

7

POSITIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE
Nettoboekwaarde
..........................................................................................................
per einde van het boekjaar

99202P

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar:
..........................................................................................................
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage

99023

..........................................................................................................
Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage

99033

..........................................................................................................
Afschrijvingen

99043

..........................................................................................................
In resultaat genomen verschillen

99053

..........................................................................................................
Andere wijzigingen

99063

Nettoboekwaarde
..........................................................................................................
per einde van het boekjaar

99202

NEGATIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE
Nettoboekwaarde
..........................................................................................................
per einde van het boekjaar

99112P

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar:
..........................................................................................................
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage

99024

..........................................................................................................
Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage

99034

..........................................................................................................
Afschrijvingen

99044

..........................................................................................................
In resultaat genomen verschillen

99054

..........................................................................................................
Andere wijzigingen

99064

Nettoboekwaarde
..........................................................................................................
per einde van het boekjaar

99112

42/71

Nr.

CONSO 5.13

0405.580.655

STAAT VAN DE SCHULDEN
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN
MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden .............................................................................................................................

8801

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

8811

10.800

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

8821

40.000

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

8831

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

8841

Overige leningen ...........................................................................................................................

8851

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8861

Te betalen wissels ........................................................................................................................

8881

8871

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

8891

Overige schulden .................................................................................................................................

8901

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

(42)

56.550

5.750

2.604
2.604

2.001
61.155

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

8802

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

8832

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

8842

233.078

Overige leningen ...........................................................................................................................

8852

19.964

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8862

Te betalen wissels ........................................................................................................................

8882

8872

442.342
189.300

3.187
3.187

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

8892

Overige schulden .................................................................................................................................

8902

1.288

8912

446.817

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar doch hoogstens
5 jaar ..........................................................................................................................................................
........
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ..................................................................................................................................

8803

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

8813

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

8833

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

8843

Overige leningen ...........................................................................................................................

8853

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8863

Te betalen wissels ........................................................................................................................

8883

80.000

8873

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

8893

Overige schulden .................................................................................................................................

8903

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

80.000

8913

80.000

43/71

Nr.

CONSO 5.13

0405.580.655

SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) GEWAARBORGD DOOR ZAKELIJKE
ZEKERHEDEN GESTELD OF ONHERROEPELIJK BELOOFD OP ACTIVA VAN DE IN DE
CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN

Codes

Financiële schulden .............................................................................................................................

8922

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

8932

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

8942

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

8952

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

8962

Overige leningen ..........................................................................................................................

8972

Handelsschulden ................................................................................................................................
.
Leveranciers .................................................................................................................................

8982

Te betalen wissels .......................................................................................................................

9002

51.056

51.056

8992

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

9012

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

9032

Overige schulden
................................................................................................................................
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden, gesteld of onherroepelijk beloofd op
de activa van de in de consolidatie opgenomen onderneming ..........................................................
..........................................................

Boekjaar

9022

9042
9052
9062

51.056

44/71

Nr.

CONSO 5.14

0405.580.655

RESULTATEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

NETTO-OMZET
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt
Totale omzet van de groep in Polen
Totale omzet van de groep in Groot-Hertogdom Luxemburg

...............................................................................................................................
Totale omzet van de groep in België

99083

60.089

36.728

2.262

5.739

343.807

307.101

GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (IN EENHEDEN) EN
PERSONEELSKOSTEN
Consoliderende onderneming en integraal geconsolideerde
dochterondernemingen
...............................................................................................................................
Gemiddeld personeelsbestand

90901

316

311

...............................................................................................................................
Arbeiders

90911

36

33

...............................................................................................................................
Bedienden

90921

280

278

...............................................................................................................................
Directiepersoneel

90931

...............................................................................................................................
Anderen

90941

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

99621

24.211

24.126

...............................................................................................................................
Pensioenen

99622

11

11

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen
...............................................................................................................................

99081

284

286

Evenredig geconsolideerde dochterondernemingen
...............................................................................................................................
Gemiddeld personeelsbestand

90902

...............................................................................................................................
Arbeiders

90912

...............................................................................................................................
Bedienden

90922

...............................................................................................................................
Directiepersoneel

90932

...............................................................................................................................
Anderen

90942

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

99623

...............................................................................................................................
Pensioenen

99624

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen
...............................................................................................................................

99082

45/71

Nr.

CONSO 5.14

0405.580.655

RESULTATEN

Codes
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN ........................................................
........................................................
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...........................................................
Terugneming van afschrijvingen en...........................................................
van waardeverminderingen op

Boekjaar

76
76A

immateriële en materiële vaste activa ......................................................

760

Terugneming van afschrijvingen op consolidatieverschillen .....................

9970

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten .....................................................................................................

7620

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa.

7630

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .............................................

764/8

Vorig boekjaar
9.310

348

919

41

919

41

Waaronder ..........................................................................................
In resultaat genomen negatieve consolidatieverschillen
Niet-recurrente financiële opbrensten ........................................................
........................................................
Terugneming van waardeverminderingen
op financiële vaste activa ........

634
76B

8.391

307

761

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ......................................................................................................

7621

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

7631

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................

769

8.316
75

307

Waaronder ..........................................................................................

Codes
NIET-RECURRENTE KOSTEN ......................................................................
.................................................
Niet-recurrente bedrijfskosten ...................................................................
....................................................
Niet-recurrente afschrijvingen en
waardeverminderingen op

66

Boekjaar

Vorig boekjaar
113

66A

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ....................

660

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ..................................

9962

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

6620

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

6630

Andere niet-recurrente bedrijfskosten .....................................................

664/7

90

10

10

Waaronder ..........................................................................................
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)
Niet-recurrente financiële kosten ...............................................................
........................................................
Waardeverminderingen op financiële
vaste activa ...................................

6690
66B
661

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

6621

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .....................

6631

Andere niet-recurrente financiële kosten .................................................

668

103

90

31

10

72

57
23

Waaronder ..........................................................................................
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten ................................................................................................. (-)

6691

In het resultaat opgenomen negatieve consolidatieverschillen ............ (-)

9963

46/71

Nr.
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RESULTATEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Verschil tussen de aan de geconsolideerde resultatenrekening van het
boekjaar en de vorige boekjaren toegerekende belastingen en de voor
die boekjaren reeds betaalde of nog te betalen belastingen, voor zover
dit verschil van belang is met het oog op de in de toekomst te betalen
belastingen ....................................................................................................
...................
Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het
resultaat van het boekjaar ...........................................................................
............................................

99084

99085

47/71

Nr.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen
werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van
.............................................................................................................................................................
derden

Boekjaar

9149

ZAKELIJKE ZEKERHEID die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden
gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en
verplichtingen:
van de in de consolidatie
...............................................................................................................................
opgenomen ondernemingen

99086

van.........................................................................................................................................................
derden

99087

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

9217

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
...............................................................................................................................
TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

9218

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
...............................................................................................................................
TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

9219

91.341

RECHTEN UIT VERRICHTINGEN
op rentestanden
...........................................................................................................................................

99088

op wisselkoersen
...........................................................................................................................................

99089

op prijzen van grondstoffen
...............................................................................................................................
of handelsgoederen

99090

op andere gelijkaardige
...............................................................................................................................
verrichtingen

99091

VERPLICHTINGEN UIT VERRICHTINGEN
op rentestanden
................................................................................................................................................

99092

op wisselkoersen
...........................................................................................................................................

99093

op prijzen van grondstoffen
...............................................................................................................................
of handelsgoederen

99094

op andere gelijkaardige
...............................................................................................................................
verrichtingen

99095

Boekjaar
VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

Boekjaar
BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN
Detail code 99086 :
- Hypotheken

9.701

- Hypothecaire mandaten

70.326

- Inpandgave activa

11.314

De groep heeft daarnaast nog volgende off-balance sheet verplichtingen :
- Voltooiingswaarborgen in het kader van de Wet Breyne

190.854

- Waarborgen beroepsverkoper ikv art 62 W.Reg

29.178

- Andere garanties

23.063

Per 31/12/2018 zijn er engagementen tot aankoop van onroerende goederen en tot aanleg van

38.782

infrastructuur. Daarnaast zijn er potentiële engagementen tot aankoop van onroerende goederen, doch
afhankelijk van het vervullen van opschorsende voorwaarden.

48/71

Nr.
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CONSO 5.15

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Boekjaar
BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN

RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN GUNSTE VAN PERSONEELSLEDEN OF ONDERNEMINGSLEIDERS, TEN LASTE VAN
DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN
De onderneming heeft een pensioenplan ingericht ten voordele van haar personeel sinds 2001. Dit pensioenplan is van het type « vaste
bijdrage-plannen » en is geëxternaliseerd en gefinancierd via een groepsverzekering / pensioenfonds. Dit plan bepaalt de stortingen van de
bijdragen door de werkgever (en van de werknemers) die hoofdzakelijk gericht zijn om een kapitaal te financieren dat dient betaald te worden
in geval van leven op de leeftijd van 65 jaar.
Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken:
Werkgevers- en persoonlijke bijdragen worden periodiek betaald aan de instantie die verantwoordelijk is voor de financiering van pensioenen.
In overeenstemming met de Belgische wetgeving moet de werkgever een minimumrendement garanderen voor zowel de werkgevers- als de
persoonlijke bijdragen. Op de afsluitdatum van het boekjaar heeft de verzekeringsmaatschappij / pensioenfonds ons geïnformeerd dat er
geen sprake is van een onderfinanciering is van de verworven wettelijke reserves ten opzichte van de vastgestelde mathematische reserves.
Boekjaar
AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

Boekjaar
AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en
voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk zijn voor de
beoordeling van de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT EN DIE NIET IN DE CONSOLIDATIE ZIJN OPGENOMEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa
...............................................................................................................................
Deelnemingen en aandelen

9261

Vorderingen
...............................................................................................................................

9291

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

9301

...............................................................................................................................
Op hoogstens één jaar

9311

Geldbeleggingen
...............................................................................................................................

9321

...............................................................................................................................
Aandelen

9331

...............................................................................................................................
Vorderingen

9341

Schulden
...............................................................................................................................

9351

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

9361

...............................................................................................................................
Op hoogstens één jaar

9371

Persoonlijke zekerheden die werden gesteld of onherroepelijk beloofd als
...............................................................................................................................
waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen

9381

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

9401

Financiële resultaten
...............................................................................................................................
Opbrengsten uit financiële vaste activa

9421

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

9431

...............................................................................................................................
Andere financiële opbrengsten

9441

...............................................................................................................................
Kosten van schulden

9461

...............................................................................................................................
Andere financiële kosten

9471

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa
...............................................................................................................................
Deelnemingen en aandelen

9262

Vorderingen
...............................................................................................................................

9292

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

9302

...............................................................................................................................
Op hoogstens één jaar

9312

Schulden
...............................................................................................................................

9352

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

9362

...............................................................................................................................
Op hoogstens één jaar

9372

25

25

Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties, met uitzondering van transacties binnen de groep, indien zij van
enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de
verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van
inzicht in de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie als één geheel zijn
opgenomen:
Nihil
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes

Boekjaar

DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE GECONSOLIDEERDE
ONDERNEMING
Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van hun werkzaamheden in de consoliderende
onderneming, haar dochterondernemingen en geassocieerde vennootschappen, inclusief het bedrag van
......................................................................................................................................................................
de aan de gewezen bestuurders of zaakvoerders uit dien hoofde toegekende rustpensioenen

99097

Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend door de consoliderende onderneming, door
......................................................................................................................................................................
een dochteronderneming of een geassocieerde vennootschap

99098

Codes

255

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op
het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd
staat ..........................................................................................................................................................
............
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de
betrokken vennootschap en haar filialen door de commissaris(sen)

9507

127

Andere controleopdrachten ................................................................................................................
.......................................................
Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................
......................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ..........................................................................
..........................................................................
Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat ..........................................................
..........................................................
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de
vennootschap en haar filialen door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

95071

13

Andere controleopdrachten ................................................................................................................
......................................................
Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................
......................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ..........................................................................
..........................................................................

95091

95072
95073

26

9509

95092
95093

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen
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AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE

VOOR IEDERE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE
Boekjaar
Vorig boekjaar
Categorie afgeleide
Speculatie/
Ingedekt risico
financiële
dekking
instrumenten

Omvang

Boekwaarde

Reële waarde

Boekwaarde

Reële waarde

IRS

Renterisico

Dekking

40.000.000

0

-547

0

-1.023

IRS

Renterisico

Dekking

15.000.000

0

-1.460

0

-1.940

IRS

Renterisico

Dekking

20.000.000

0

-579

0

-994

IRS

Renterisico

Dekking

15.000.000

0

-1.436

0

-1.734

Boekwaarde

Reële waarde

FINANCIËLE VASTE ACTIVA GEBOEKT TEGEN EEN HOGER BEDRAG DAN
HUN REËLE WAARDE
Bedrag van de afzonderlijke activa of van passende groepen ervan

Redenen waarom de boekwaarde niet is verminderd

Elementen die toelaten te veronderstellen dat de boekwaarde zal kunnen
worden gerealiseerd
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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CONSO 7

CONTROLEVERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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CONSO 7

CONTROLEVERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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CONSO 7

CONTROLEVERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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CONSO 7

CONTROLEVERSLAG OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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