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DE ZENITEL GROEP
Zenitel is wereldleider in intelligente communicatieoplossingen die
mensen in staat stellen om te horen en om gehoord en begrepen te
worden, in om het even welke situatie. Omdat communicatie cruciaal
is in alle domeinen van het bedrijfsleven, kunnen de systemen van
Zenitel gekoppeld worden aan andere beveiligingssystemen zoals
camerabewaking, toegangscontrole en alarmsystemen om op die
manier een alomvattend beveiligingssysteem tot stand te brengen.
EEN HISTORIEK VAN 70 JAAR MET EEN VEELBELOVENDE
TOEKOMST
Voortbouwend op 70 jaar van baanbrekende vernieuwingen, spelen
de systemen van Zenitel een voortrekkersrol op de technologiemarkt
en zijn ze goed gepositioneerd om de toekomst van intelligentie
communicatie te bepalen. Onder invloed van technologische trends
zoals het Internet of Things (IoT), cloudsystemen, big data en
machine learning, zal het niet lang meer duren vooraleer intelligente
communicatie alomtegenwoordig wordt en een ongezien niveau
van verfijndheid en comfort bereikt.
Met een uitgebreid assortiment aan IP-producten en -oplossingen,
ingebouwde intelligentie en beveiliging, biedt het Zenitelproductaanbod organisaties nu al een maximale flexibiliteit
qua schaal en prestaties en zal het heel binnenkort ongeziene
toepassings- en gebruiksmogelijkheden bieden.
GEÏNTEGREERDE EN INTELLIGENTE COMMUNICATIE
Zenitel overbrugt op doeltreffende wijze de traditionele kloof
tussen tweerichtingsintercom- en omroepplatforms en algemeenalarmoplossingen. Dit maakt van Zenitel het beste alternatief op de
markt, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden voor kritieke
communicatie. Zenitel verkoopt en integreert tevens hoogstaande
producten van derden die compatibel en naadloos combineerbaar
zijn met de Zenitel-producten en oplossingen.
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Als
toonaangevende
producent
van
kritieke
IPcommunicatiesystemen is Zenitel ook de keuze bij uitstek voor
audio- en datacommunicatie in omgevingen waarin een glasheldere
communicatie cruciaal is voor de bescherming van mensenlevens,
eigendommen, activa en/of het beheer van kritieke activiteiten.
Zenitel is sterk vertegenwoordigd in zowel de onshore als offshore
Secure Communications markt via onze wereldwijde merken VingtorStentofon en Phontech. Deze merken staan wereldwijd bekend om
hun geavanceerde onshore en offshore communicatiesystemen.
Zenitel noteert op de beurs van Brussel (Euronext). De statutaire
hoofdzetel van Zenitel is gevestigd in België. De operationele zetel
bevindt zich in Noorwegen.

ONZE KERNWAARDEN
TROTS – We zijn trots op wie we zijn en wat we doen.
VERANTWOORDELIJKHEID – We maken onze
engagementen waar.
RESULTATEN – We willen resultaten boeken voor onze
klanten, leveranciers, werknemers en aandeelhouders.
TEAMWERK – We werken samen als één team.
INNOVATIE – Onze bedrijfscultuur moedigt creativiteit,
continue verbetering en vernieuwing aan.
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Deze hoofdstukken vormen een integraal deel van het verslag van de Raad van Bestuur en bevatten de informatie die
wordt vereist door het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

MISSIE

VISIE

"Als onderneming en individuen streven
we ernaar de meest kwalitatieve
communicatieoplossingen op de markt te
brengen, met de kleinst mogelijke impact
op het milieu.

"De wereldwijde marktleider in intelligente
communicatieoplossingen"

MERKEN

We streven ernaar om onze activiteiten
voortdurend te verbeteren en om de
ervaringen van onze klanten en partners
naar een hoger niveau te tillen.
Voor meer informatie: www.zenitel.com
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GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS
DE OMZET VOOR 2018 BEDROEG € 61,8 MILJOEN
TEGENOVER € 59,9 MILJOEN IN 2017.

EBITDA VAN € 4,3 MILJOEN IN 2018 VERSUS
€ 5,2 MILJOEN IN 2017.
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EBIT VAN € 3,2 MILJOEN IN 2018 VERSUS € 3,6
MILJOEN IN 2017.
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NETTORESULTAAT VOORTGEZETTE
BEDRIJFSACTIVITEITEN VAN € 2,7 MILJOEN IN 2018
TEGENOVER € 2,3 MILJOEN IN 2017.
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GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS

2018

2017*

2016**

2015**

2014**

61.831

59.915

63.473

66.498

67.375

Winst vóór belasting

3.383

3.068

2.617

2.295

1.799

Winst van het boekjaar

2.653

2.265

2.561

7.329

2.214

Balanstotaal

50.138

44.763

47.494

54.652

47.904

Eigen vermogen

29.327

26.730

26.718

27.889

21.229

5.967

2.474

1.535

2.475

3.341

Totale financiële schuld (2)

2.120

1.606

2.511

1.889

2.195

Totale voorzieningen

4.789

5.514

5.215

4.081

4.316

20.371

18.950

19.249

17.551

9.578

EBITDA (1)

4.267

5.184

4.828

4.928

3.983

Bedrijfsresultaat (EBIT)

3.164

3.557

2.483

2.649

2.721

Nettoresultaat – voortgezette bedrijfsactiviteiten

2.653

2.265

2.561

2.200

1.694

58,5%

59,7%

56,3%

51,0%

44,3%

Nettoschuld (4) / EBITDA

-4,3

-3,3

-3,5

-3,2

-1,9

Nettoschuld (4) en voorzieningen (3) / EBITDA

-3,2

-2,3

-2,4

-2,3

-0,8

3.311

3.305

3.306

3.311

3.311

Eigen vermogen/aandeel (EUR)

8,86

8,09

8,08

8,42

6,41

Winst/aandeel (EUR)

0,80

0,69

0,77

2,21

0,67

30,5%

43,0%

30,9%

25,8%

22,9%

300

264

266

283

276

(In duizenden euro)

VAN DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
Omzet

VAN DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Werkkapitaal

(3)

Geldmiddelen en kasequivalenten
ALTERNATIEVE PRESTATIEMAATSTAVEN

RATIO'S
Aandeel eigen vermogen

Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in duizenden)**

ROCE(5)
OVERIGE KERNCIJFERS
VTE (***)

EBITDA: winst voor intrest en belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen, plus afwaarderingen op vlottende activa en eenmalige gebeurtenissen
Totale financiële schuld: rentedragende leningen op korte en lange termijn
Totale voorzieningen: pensioenverplichtingen plus voorzieningen (zowel kort- als langlopend)
(4)
Nettoschuld: totale schuld min liquide middelen
(5)
ROCE: EBIT / (materiële vaste activa + immateriële activa + werkkapitaal)
(*)
Herwerkt voor de toepassing van IFRS 15.
(**)
Herwerkt door de omgekeerde aandelensplitsing in een 1 op 10 verhouding van mei 2017.
(***)
De gerapporteerde VTE’s van de Groep omvatten zowel werknemers als onderaannemers.
(1)
(2)
(3)
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OPNIEUW EEN OPWINDEND JAAR: Van links: Kenneth Dåstøl en Jo Van Gorp.

BESTE AANDEELHOUDERS
2018 was opnieuw een boeiend jaar voor Zenitel. De omzet is met 3,2 procent
gestegen en het nettoresultaat met 17,1 procent tot 2,7 miljoen euro. Onze
maritieme en olie- & gasmarkten hebben opnieuw aangeknoopt met een
bescheiden groei en we zijn blijven focussen op operationele uitmuntendheid.
Op het einde van het jaar hebben we de overname van de
Phontech-activiteiten van Jotron AS afgerond. Dit leidt tot
de fusie van de twee grootste leveranciers van intelligente
communicatieoplossingen voor de maritieme en olie- &
gasmarkten. Onze balans blijft er gezond uitzien en we
hebben onze netto kaspositie verhoogd om onze huidige
bedrijfsinitiatieven en toekomstige expansie te ondersteunen
om op die manier zowel interne als externe groei te genereren.
Enkele financiële hoogtepunten:
▪▪ De totale omzet bedroeg 61,8 miljoen euro ten opzichte
van de herwerkte 59,9 miljoen euro in 2017. Dit is een
groei van 3,2%.
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▪▪ De EBITDA was goed voor 4,3 miljoen euro, in vergelijking
met de herwerkte 5,2 miljoen euro van vorig jaar.
▪▪ De EBIT bedroeg 3,2 miljoen euro ten opzichte van de
herwerkte 3,6 miljoen euro in 2017.
▪▪ Het netto bedrijfsresultaat bedroeg 2,7 miljoen euro, in
vergelijking met een herwerkte 2,3 miljoen euro in 2017.
▪▪ Onze financiële kaspositie bedroeg 20,4 miljoen euro op
het einde van het 2018, in vergelijking met 18,9 miljoen 
in 2017.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De teruglopende investeringen in de olieen gassector hadden in de afgelopen
jaren een negatieve impact op het
maritieme segment, maar in 2018 zagen
we de eerste signalen van een pril herstel
in deze markten. Op het einde van het
jaar hebben we ook onze overname van
Phontech afgerond, die de positie van
Zenitel in deze markten verder versterkt.
We hebben er dan ook alle vertrouwen in
dat we marktaandeel zullen winnen in de
maritieme en olie- en gasmarkten in 2019
en de daaropvolgende jaren.

Wij blijven waarde
creëren voor onze
aandeelhouders. Onze
onwrikbaar trouwe klanten
waarderen zowel onze bestaande
als onze nieuwe ultramoderne
product- en oplossingsplatformen
die stabiele inkomsten blijven
genereren.

De toewijding van onze medewerkers en
de inzet van onze partners en klanten in
heel de wereld komen opnieuw tot uiting in
de sterke resultaten van onze werknemersen klanttevredenheidsenquêtes en maken
het op die manier mogelijk voor Zenitel
om nieuwe geavanceerde producten
en oplossingen op de markt te brengen. We waarderen de
constante feedback van onze partners en klanten. Op die
manier kunnen we immers toekomstbestendige producten
en oplossingen ontwikkelen die 100% voldoen aan hun
verwachtingen.

Wij blijven waarde creëren voor onze aandeelhouders.
Onze klanten blijven ons trouw en waarderen zowel onze
bestaande als onze nieuwe en ultramoderne product- en
oplossingsplatformen die stabiele inkomsten blijven generen.
Door nauwlettend de winstgevendheid van onze activiteiten in
het oog te houden en zorgvuldig de kosten te beheren, is onze
omzet met 3,2 procent gestegen in 2018 en het nettoresultaat
met 17,1 procent.
Aangezien de wereldwijde markt prijsgevoelig is en grote
uitdagingen inhoudt, is het belangrijk om over producten
en oplossingen te beschikken die weinig onderhoud en
operationele kosten vergen. Daarom bestaat een groot deel
van onze strategie erin om unieke, kwaliteitsvolle producten
en diensten te leveren, die het moeilijker maken voor de
concurrentie om marktaandeel te winnen louter op basis van
de prijs. We blijven focussen op de productie van intelligente
producten die mensen in staat stellen om te horen en om
gehoord en begrepen te worden.
Zenitel brengt haar diensten en producten wereldwijd op de
markt, maar houdt daarbij ook respectvol rekening met de

Kenneth Dåstøl
CEO

lokale kennis, middelen en cultuur. Door de overname van
Phontech brengt de Groep zijn producten en oplossingen nu
op de markt via twee merken: Vingtor-Stentofon en Phontech.
In 2015 kondigden we een wijziging aan in onze
rapporteringsmethode, omdat de technologie steeds sneller
evolueert. Daarom besloten we om alle O&O-uitgaven vanaf
2016 rechtstreeks in de winst- en verliesrekening te verwerken.
In 2015 bedroegen de totale op de balans geplaatste O&Ouitgaven 1,0 miljoen euro. Alle op de balans geplaatste O&Ouitgaven zijn op het einde van 2018 afgeschreven.
De Zenitel Groep heeft sinds juni 2014 geen schulden meer
en beschikt eind 2018 over een netto kaspositie van 20,4
miljoen euro, in vergelijking met 18,9 miljoen euro vorig jaar.
Het bedrijfskapitaal is gestegen met 3,5 miljoen euro door de
overname van Phontech en de hogere voorraden, een gevolg
van de moeilijke situatie op de markt qua onderdelen. Onze
voorzieningen zijn met 0,7 miljoen euro gedaald, en de ratio
nettoschuld+voorzieningen/EBITDA is geëvolueerd van -2,3
eind vorig jaar tot -3,2 eind 2018.
We maken van de gelegenheid gebruik om onze oprechte dank
en waardering uit te spreken aan onze medewerkers voor hun
inspanningen en toewijding, aan onze directie en onze Raad
van Bestuur voor hun inzet en aan onze aandeelhouders,
partners en klanten voor hun vertrouwen in Zenitel.

Jo Van Gorp
Voorzitter
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ONZE WERELDWIJDE
AANWEZIGHEID
Onze wereldwijde aanwezigheid maakt het mogelijk om continu 24/7
ondersteuning te bieden in heel de wereld, waardoor we op elk moment een
optimale werking van onze communicatiesystemen kunnen garanderen.
Dankzij ons uitgebreid netwerk kunnen we ondersteuningsdiensten coördineren en verlenen. We maken hierbij
gebruik van onze interne deskundigen en ons wereldwijd netwerk van gespecialiseerd technisch personeel en
technische dienstverleners.

ZWEDEN
Stockholm

NOORWEGEN

FINLAND

Trondheim
Kristiansund

OPERATIONELE HOOFDZETEL
Oslo
Horten
JURIDISCHE HOOFDZETEL

BELGIË

Zellik

VERENIGDE STATEN

VERENIGD
KONINKRIJK

Kansas City

Espoo

DENEMARKEN
Albertslund
Svendborg

DUITSLAND
Oostenrijk

Crawley

NEDERLAND
Veenendaal

CHINA*

Beijing (Peking)

FRANKRIJK

KROATIË
Opatija

Nanterre

VERENIGDE STATEN
New Orleans

ITALIË

Milaan

INDIA

Bangalore

COLOMBIA
Barranquilla

VAE

Dubai

SINGAPORE

Singapore

BRAZILIË

Rio de Janeiro
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ONZE WERELDWIJDE AANWEZIGHEID

LANDEN MET LOKALE
VESTIGINGEN

VTE WERELDWIJD

18

300

VTE PER LAND
Scandinavië
Noorwegen

Amerika
132

Brazilië

3

Zweden

1

Colombia

1

Denemarken

30

Verenigde Staten

25

Finland

12
Azië

Europa

Singapore

23

Kroatië

33

India

4

Duitsland

2

Verenigde Arabische Emiraten

3

Nederland

3

China*

2

België

1

Italië

3

Totaal

300

Frankrijk

20

Verenigd Koninkrijk*

2

* Verbonden vestigingen
** De gerapporteerde VTE's van de Groep omvatten zowel werknemers als
onderaannemers.
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ONZE ACTIVITEITEN

ONZE ACTIVITEITEN
Zenitel is een onderneming met stevige wortels in het verleden, maar met de ogen gericht
op de toekomst. We blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en
vernieuwende technologie zodat onze trotse erfenis van intelligente communicatie nog
vele decennia mee kan gaan. Bij Zenitel erkennen we het belang van mensen voor onze
ontwikkeling en groei. We houden de tevredenheid van onze werknemers nauwlettend
in de gaten en hebben aandacht voor vorming en persoonlijke ontwikkeling
OVERZICHT
Zenitel staat wereldwijd bekend om de commercialisering
van geavanceerde offshore en onshore communicatie via
onze merken Vingtor-Stentofon en Phontech. Ons primaire
systeemaanbod omvat omroepsystemen, intercom en
tweerichtingsradio. Belangrijke marktsegmenten zijn onder
meer beveiliging van gebouwen en openbare veiligheid,
transport, industrie, olie en gas, en zeevaart. Onze systemen
interageren met andere beveiligingssystemen, wat
eindgebruikers en integratoren toelaat om systemen te bouwen
waarbij toegangscontrole, videobewaking, elektronische
berichten en andere mogelijkheden onderling gecombineerd
kunnen worden tot een allesomvattende veiligheidsoplossing.

ONS MILIEU
Zenitel-producten worden vervaardigd volgens milieunormen
zoals RoHS en andere Europese richtlijnen, alsook de richtlijnen
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Zenitel handelt in overeenstemming met de IMO-resolutie
(A.962 Clean Design/Green Passport) door alle materialen te
documenteren die gebruikt worden bij de bouw van een zeeschip
en die gevaarlijk kunnen zijn voor mens of milieu.

ONZE AANDEELHOUDERS
Wij handhaven met trots de marktwaarde van Zenitel als een
veilige investering voor onze aandeelhouders op lange termijn,
terwijl we een gezonde en gecontroleerde bedrijfsgroei
ondersteunen.

ONS PERSONEEL
Wij koesteren onze bedrijfscultuur door ons personeel
voortdurend te stimuleren via innovatie, technologie en
persoonlijke ontwikkeling. Wij waarderen teamwerk en
stimuleren permanente bijscholing en loopbaanontwikkeling.
Met een dynamische mix van nieuwe en ervaren werknemers,
beschikken we over een werkomgeving die de groei van
ons bedrijf bevordert en het beste uit elke persoon haalt.
Onze leiderspositie is een belangrijke troef om de meest
gekwalificeerde mensen in de sector aan te trekken.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID
ONZE KLANTEN
Klanttevredenheid en professionaliteit zijn bijzonder belangrijk
voor ons voor een goede dienstverlening aan onze
klanten. Consequente kwaliteitscontrole, investeringen in
typegoedkeuringen en certificeringen en enquêtes die de
klanttevredenheid meten, maken allemaal deel uit van onze
strategie om een sterke, duurzame relatie met de klant op te
bouwen. Een wereldwijd Customer Service Center legt de lat van
onze verantwoordelijkheid tegenover klanten nog iets hoger.
ONZE LEVERANCIERS
Zenitel heeft een goede samenwerking met wereldwijde
leveranciers om tijdige leveringen en de hoogste
productkwaliteit te garanderen.
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ONZE MERKEN

ZENITEL is een groepsmerk voor de bedrijfsactiviteiten van
onze dochtermaatschappijen.

Vingtor-Stentofon staat wereldwijd bekend om haar
geavanceerde onshore en offshore communicatiesystemen.
Het merk biedt geïntegreerde veiligheidscommunicatie
systemen in omgevingen waarin mensenlevens, bezittingen
en activa op het spel staan. Vingtor-Stentofons primaire
systeemaanbod is op het gebied van public addressing,
intercom en tweewegsradio.

Phontech is gespecialiseerd in intercom- en omroepsystemen
en algemeen-alarmsystemen voor de internationale maritieme
markt en de olie- & gasmarkten waarin het wereldwijd
aanwezig is. Phontech werd in 1987 opgericht. Op 1 november
2018 nam Zenitel Groep de activiteiten en producten van
Phontech over van Jotron AS.

ONZE MARKTEN

ONZE MARKTEN
Onze strategie om te investeren in nieuwe producten en oplossingen berust op onze
kennis van, en operationele focus op de beoogde markten. We leveren specifieke
communicatieoplossingen en -producten voor de volgende markten:
MARITIEM
Na meer dan 70 jaar heeft Zenitel een uitstekende reputatie opgebouwd als
leverancier van flexibele, betrouwbare en geavanceerde systemen voor
kritieke communicatie, gegevensverwerking, veiligheid en ontspanning.
Meer dan 30.000 schepen varen rond de wereld met onze goedgekeurde en
gecertificeerde uitrusting aan boord.

OLIE & GAS
Onze producten en oplossingen zijn bestemd voor geavanceerde
transacties in omgevingen die hoge eisen stellen. We werken nauw samen
met de meest bekwame professionals in de olie- en gassector en houden
onze blik constant gericht op het verbeteren van de operationele veiligheid.

INDUSTRIE
De oplossingen van Zenitel zijn ontworpen om aan de vraag van
fabrikanten, managers, werknemers en bezoekers te voldoen. Activiteiten
in gevaarlijke omgevingen, operatiekamers en controlekamers worden
positief beïnvloed door onze capaciteit om mensen in staat stellen om te
horen en om gehoord en begrepen te worden.

TRANSPORT
Zenitel produceert geïntegreerde audiocommunicatieoplossingen voor een
breed scala aan projecten zoals tolstations, luchthavens, bijstand langs
de weg en in tunnels, aanlegplaatsen en havens en treinen en metro's.
Via onze SIP-technologie bieden we ook communicatiepunten aan in een
bestaand of nieuw VoIP-systeem.

BEVEILIGING VAN GEBOUWEN
Zenitel levert revolutionaire IP-audio en VoIP-oplossingen voor
communicatie in noodsituaties, IP-intercomsystemen op deuren en
poorten, Public Address en mededelingen voor grote groepen. Alle
oplossingen zijn gebaseerd op het belangrijkste principe van allemaal:
verstaanbaarheid - de capaciteit om te horen, gehoord en begrepen te
worden, in om het even welke situatie.

OPENBARE VEILIGHEID
Door de integratie van hoogstaande spraak- en audiosystemen
kunnen ordediensten een breder terrein controleren en hun
ordehandhavingsdiensten efficiënter inzetten. De duurzame en robuuste
communicatiepunten zorgen voor een extra veiligheidsgevoel en
gerustheid bij het publiek.

ZENITEL - JAARVERSLAG 2018
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ONZE MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEID
MILIEUBELEID, CERTIFICATIES EN MILEUNORMEN
Om ervoor te zorgen dat we ons bedrijf runnen in overeenstemming met de strengst
mogelijke normen, is het onze plicht om de hoogste internationaal erkende normen
inzake kwaliteit, milieu en veiligheid in acht te nemen.

Omdat we een hart hebben voor onze planeet en zijn
bewoners, trachten we voortdurend duurzame processen te
implementeren en toe te passen in de volledige waardeketen.

voorraden op een minimaal niveau en kopen onderdelen waar
mogelijk lokaal aan om de CO2-uitstoot van onze transporten opslagkosten tot een minimum te beperken. Leveranciers,
distributeurs en klanten over de hele wereld worden
aangemoedigd om milieuvriendelijk te werken.

1. PRODUCTIEAFVAL VERMINDEREN:
Zenitel voldoet aan de Europese AEEA-richtlijn (afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur) voor milieubehoud
en verzekert dat afgedankte toestellen op passende wijze
gerecycleerd worden.

Zenitel maakt gebruik van DHL GoGreen Solutions. Hierdoor
worden transportroutes, alternatieve transportmiddelen en
energiezuinige opslagplaatsen geoptimaliseerd om de CO2uitstoot en andere effecten op het milieu die voortvloeien uit
het vervoer en de opslag van goederen, te verminderen.

DRIE INNOVATIEVE MILIEUMAATREGELEN

2. GROEN PASPOORT:
Zenitel Marine handelt in overeenstemming met de IMOresolutie A.962 Clean Design/Green Passport door alle
materialen te documenteren die gebruikt worden bij de bouw
van een schip en die gevaarlijk kunnen zijn voor mens of
milieu.
3. LEAN LOGISTIEK:
We vermijden verspilling in onze toeleveringsketen om
de impact op het milieu te verminderen. We houden onze
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VEILIGHEID
Zenitel, met inbegrip van onze onderaannemers, is
gecertificeerd voor de ISO 9001-kwaliteitsnorm, de ISO
14001-milieunorm en de OHSAS 18001-veiligheidsnorm.
Zenitel Noorwegen voldoet aan de Europese REACH-richtlijn
nr. 1907/2006 inzake de registratie, beoordeling en autorisatie
van chemische stoffen om mens en milieu te beschermen.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Omdat we een hart hebben voor onze
planeet en zijn bewoners, trachten we
voortdurend duurzame processen te implementeren
en toe te passen in de volledige waardeketen.

De producten van Zenitel zijn conform de Richtlijn 2011/65/
EU (RoHS 2). Deze wet beperkt het gebruik van bepaalde
schadelijke stoffen (lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom,
polybroombifenylen (PBB's) of polybroomdifenylethers
(PBDE's) in elektrische en elektronische toestellen.

DE GEMEENSCHAPPEN WAARIN
WIJ LEVEN (MAATSCHAPPELIJKE
VERANTWOORDELIJKHEIDSPROGRAMMA'S/
INITIATIEVEN)

communicatie als onze grootste bijdrage tot een brede en
diverse waaier aan gemeenschappen in heel de wereld.
We zetten ons ook in voor de mensen aan het andere eind
van onze productieketen. Zenitel Norway AS past SA8000®
toe als richtlijn en basisvoorwaarde voor onze leveranciers
tijdens de productie van onze intern ontwikkelde producten.
De SA8000®-norm is de belangrijkste certificeringsnorm voor
fabrieken en organisaties in heel de wereld. De norm, die in
1997 gecreëerd werd door Social Accountability International,
is in de loop der jaren geëvolueerd tot een globaal raamwerk
waarmee organisaties kunnen aantonen dat ze zich inzetten
voor een correcte behandeling van werknemers en dit in alle
sectoren en landen.

Degelijke,
betrouwbare
communicatiesystemen
zijn
vitaal voor een veilige en geborgen gemeenschap. Waar
standaardcommunicatiesystemen
tekortschieten
in
noodgevallen of op kritieke momenten, steken de intelligente
communicatieoplossingen en -systemen van Zenitel boven
alle andere uit. Naast de groene focus van Zenitel in
heel de organisatie, beschouwen we een heldere kritieke

RoHS 2
U

Richtlijn

TYPEGOEDKEURINGEN

GREEN
PASSPORT

IMO RESOLUTIE

A.962(23)

CE

RTIFIED

ISO:9001
2015

QU
ALITY

CE

CERTIFIED

RTIFIED

ISO:14001
M

O

/20 06

E

N

19
07

KWALITEITSNORMEN

2015

GE

RE
N

REACH

MPLIANT
O

O

MPLIANT
O

C

C

MILIEUNORMEN

CT
VINGSFA

OHSAS

18001
VEILIGHEID &
GEZONDHEID

2007

CERTIFICATEN

ATEX-Richtlijn
2014/34/EU

IECEx IEC 8007934:2011

EN 54-16:2008

UL 60950-1
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HOOGTEPUNTEN VAN 2018

HOOGTEPUNTEN VAN 2018
2018 was een jaar vol successen en positieve gebeurtenissen voor Zenitel. We
bleven hierbij trouw aan onze traditie van hoogstaande en innovatieve intelligente
communicatieoplossingen die mensen in staat stellen om te horen en om gehoord
en begrepen te worden en dit in elke situatie. Onze systemen kunnen overal ter
wereld gekoppeld worden aan andere beveiligingssystemen zoals camerabewaking,
toegangscontrole en alarmsystemen, met het oog op een alomvattende
beveiligingsoplossing.
TEAMWORK

APRIL 2018

GESLAAGDE INTEGRATIE MET
TECHNOLOGIEPARTNER LENEL
Zenitel kondigde aan dat de AlphaCom Audio Server, het bekroonde
SIP video-intercomstation, TCIV IP, en CP-CAM IP Vandal Resistant
Video Intercom opnieuw gecertificeerd werden door Lenel met
OnGuard 7.4, en bouwt zo voort op de zakelijke relatie met Lenel
OpenAccess Alliance Program (OAAP) die al meer dan 20 jaar
standhoudt. De AlphaCom Audio Server interageert met het
OnGuard® toegangscontrolesysteem, en biedt organisaties op die
manier een complete oplossing voor situationeel bewustzijn door
ogen, oren en een stem te geven aan toegangscontrole in bedrijven.

INNOVATIE

TROTS

JUNI 2018

VINGTOR-STENTOFON AAN BOORD VAN DE
EERSTE NOORSE IJSBREKER VOOR ONDERZOEK
OP DE NOORDPOOL
Zenitel leverde een compleet communicatiesysteem voor de
ijsbreker, de Kronprins Haakon, een polyvalent schip dat onderzoek
zal verrichten op de Noordpool. Het is eigendom van het Institute
of Marine Research en werd gebouwd door Fincantieri in Italië.
Toen het schip te water gelaten werd, was het het zwaarste schip
dat ooit in Italië te water gelaten is met een gewicht van ca. 8.000
ton. We zijn trots dat we een onderdeel zijn van zo’n opmerkelijk
schip. Hoewel we allerlei schepen uitrusten, zijn we erg dankbaar
dat we deze lange traditie van waardevol Noors onderzoek in het
noordpoolgebied kunnen ondersteunen.

JUNI 2018

NIEUW OMROEP/INTERCOMPLATFORM
Zenitel is in 2018 begonnen met de ontwikkeling van één enkele
technologische basis voor al onze platformen. Dit zal de klanten en
Zenitel ten goede komen, met een grotere flexibiliteit en minder
onderhoudskosten. De eerste resultaten van dit initiatief worden in
2019 verwacht.

INNOVATIE

SEPTEMBER 2018

NIEUWE SIP-VERSTERKERS

Bron: IMR Institute of Marine Research
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Zenitel stelde de nieuwe Exigo IP Network Amplifiers met SIPtechnologie voor op InnoTrans in Berlijn. Onze gloednieuwe met
SIP-modus uitgeruste Exigo Network Amplifiers (ENA2100-AC en
ENA2200) kunnen rechtstreeks verbinding maken met om het even
welke externe SIP PABX server. Op die manier is er geen afzonderlijke
PA-controller nodig en wordt de complexiteit van de conventionele
API-gebaseerde integratie sterk vereenvoudigd. De Exigo Network
Amplifier is onderdeel van het Exigo PA/GA-systeem. Geavanceerde
functies zijn onder meer het lokale overlevingsvermogen zonder
server, dynamische aanpassing van de geluidsversterking op basis
van het omringende geluid, en N+1 redundantie. De oplossing is ook
goedgekeurd voor EN54-16 en andere relevante spoorwegnormen.

Bron: Frederic Speech en Robert Poulain

TROTS

JULI 2018

SMART & SAFE CITY PROJECT IN MARSEILLE
De stad Marseille lanceerde in het kader van haar ‘Safe City Project’ een nieuw meldingssysteem op straten en pleinen. De videointercomsystemen van Vingtor-Stentofon werden geïnstalleerd op met videocamera’s uitgeruste openbare veiligheidsmasten en dienen als
meldpunt om noodoproepen te versturen. Voetgangers kunnen op elk moment gevaren of incidenten melden aan het controlecentrum, dat
zowel de beller als het omliggend terrein kan zien en zo de nodige maatregelen kan treffen. De op een na grootste stad van Frankrijk is erg
tevreden met deze innovatieve oplossing.

VERANTWOORDELIJKHEID

SEPTEMBER 2018

ZENITEL SLEEPT ‘NEW PRODUCT OF THE YEAR’AWARD VAN SECURITY TODAY IN DE WACHT
De prijs werd op GSX uitgereikt in Las Vegas in de
categorie ‘intelligente communicatie’ voor het intelligentecommunicatieplatform van Vingtor-Stentofon, dat aan IT- en
veiligheidsnoden voldoet voor intelligente audio, intelligente
interoperabiliteit met toegangscontrole, videobewaking en
multimodale communicatiesystemen. Deze award beloont
uitmuntende realisaties op het gebied van productontwikkeling door
fabrikanten waarvan de producten een opmerkelijke verbetering van
de veiligheid mogelijk maken.

overname versterkt de positie van Zenitel als wereldwijd marktleider
in intelligente kritieke communicatieoplossingen in de maritieme en
olie- & gasmarkten.
Foto: Merete Berdal, Managing Director van Jotron, en Kenneth
Dåstøl, CEO van Zenitel.

INNOVATIE

NOVEMBER 2018

ZENITEL BLIJFT FOCUSSEN OP VIDEO
We hebben onze Video-portefeuille uitgebreid met de introductie
van het nieuwste lid van de Turbine Video-familie: de TCIV-5,
die een eenvoudigere integratie van video en audio mogelijk
maakt en een betere video-ondersteuning biedt (RTSP-streaming
en dual streaming), terwijl ook de beeldkwaliteit er sterk is op
vooruitgegaan. We lanceerden ook software die meer mogelijkheden
biedt voor VMS-integratie, in samenwerking en co-creatie met onze
strategische technologiepartners.

VERANTWOORDELIJKHEID

DECEMBER 2018

EMEA ZENITEL SOLUTION PARTNER PROGRAM
TROTS

OKTOBER 2018

ZENITEL KONDIGT OVERNAME PHONTECH AAN
VAN JOTRON AS
Zenitel en Jotron AS ondertekenden een overnameovereenkomst
waarbij Zenitel Norway AS de Phontech-activiteiten van Jotron
AS zal overnemen. Phontech, gevestigd in Horten, Noorwegen, is
gespecialiseerd in intercom- en omroepsystemen en algemeenalarmsystemen voor de internationale maritieme en olie- en
gasmarkten waarin het wereldwijd aanwezig is. Deze strategische

Zenitel hecht veel belang aan een echte samenwerking op lange
termijn. Daarom tilt Zenitel zijn partnerprogramma naar een hoger
niveau, met de grote wens om samen tot optimale resultaten te
komen. Dit nieuwe Zenitel Solution Partner program voor partners
uit de EMEA-regio ging eind 2018 van start, en is een illustratie en
versterking van onze inzet en ons engagement voor wederzijds succes,
naast het creëren van opportuniteiten voor duurzame groei op lange
termijn, in onderlinge samenwerking. Wij menen dat we op die manier
een ongeëvenaarde ervaring kunnen creëren voor onze klanten.

ZENITEL - JAARVERSLAG 2018
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VERSLAG VAN DE
RAAD VAN BESTUUR
Zenitel (‘de Vennootschap’) breide een vervolg aan de positieve
markttrend in 2018, met onder meer een omzetstijging van
3,2%. Het netto bedrijfsresultaat bedroeg 2,7 miljoen in 2018,
in vergelijking met 2,3 miljoen euro vorig jaar.

▪▪ Verstaanbaarheid – Glasheldere communicatie. De grote,
fundamentele behoefte die van primordiaal belang is: horen,
gehoord worden en begrepen worden, altijd en overal.

Zenitel is schuldenvrij en had een netto kaspositie van 20,4
miljoen euro op het einde van het jaar.

▪▪ De ‘-eden’ – Een hoge beschikbaarheid, schaalbaarheid,
betrouwbaarheid en weerbaarheid.

STRATEGIE
We willen ons niet langer beperken tot kritieke
communicatiesystemen alleen. Onze innovaties kunnen
ingepast worden in vernieuwende communicatieoplossingen
om op die manier bedrijfsspecifieke problemen aan te pakken.
De oplossingen van Zenitel helpen de efficiëntie te verhogen,
zorgen voor een optimale werkomgeving en bieden klanten
een uitstekend waardevoorstel. Zenitel speelt in op de
communicatienoden in alle mogelijke bedrijfstakken.
Als innovatief technologiebedrijf proberen we een antwoord
te bieden op een ruimere behoefte, die wij als 'intelligente
communicatie' definiëren.
Zenitel zal blijven innoveren en onze technologieën bundelen
om zo geïntegreerde oplossingen aan te reiken. We blijven
focussen op:

DE RAAD VAN BESTUUR: Van links: Hans Swinnen, Liesbet Van der Perre,
Wenche Holen, Jo Van Gorp, Kenneth Dåstøl, Koen Claerbout en
Yves De Backer.
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▪▪ Interoperabiliteit – Integratie met kernsystemen.

Zenitel blijft sterk vertegenwoordigd in zowel de onshore als
offshore markt via onze wereldwijde merken Vingtor-Stentofon
en Phontech. We verbinden ons ertoe om te blijven investeren
in de kwaliteit en innovatie van ons productaanbod, zodat we
geavanceerde en intelligente communicatiesystemen kunnen
aanbieden, en zullen de tweerichtingsradiosystemen van
Motorola blijven verkopen.
In 2018 bleef Zenitel investeren in de ontwikkeling van nieuwe
producten en oplossingen die onder meer resulteerde in de
lancering van nieuwe intercomgateways op basis van de
Turbine-technologie en nieuwe versterkers voor ons Exigoomroepnetwerksysteem. Ook bleven we nieuwe softwareoplossingen en -toepassingen introduceren in onze moderne
intelligente-communicatieplatforms voor alle markten. De
producten werden warm onthaald door de markt. Ze bieden
een stevige basis voor nieuwe product- en marktoplossingen
in de komende jaren.
Hoewel de strategische focus op groei ligt, ziet Zenitel er
nauwlettend op toe dat deze groei winstgevend blijft. 2018
was een bijzonder jaar wat betreft het wereldwijde tekort aan

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

onderdelen. Dit had een negatief effect op onze resultaten
vanwege de hogere productiekosten en bedrijfskosten. Wij
verwachten dat deze situatie zal aanhouden in 2019.
We zijn trots dat we een sterker platform in de maritieme markt
gecreëerd hebben dankzij de overname van de Phontechactiviteiten. We hebben eenmalige integratiekosten geboekt
voor 2018 voor de overname en ook in 2019 verwachten
we integratiekosten. Teneinde een winstgevende groei
te realiseren, blijven we onze bedrijfskosten van nabij
opvolgen. Door ons voortdurend te richten op operationele
efficiëntie kunnen wij onze winst beetje bij beetje verhogen.
De resultaten in 2018 tonen aan dat deze strategieën hun
vruchten afwerpen.
Een efficiënt beheer van het kapitaal en onze winstgevende
groeidoelstellingen hebben geresulteerd in een positieve
operationele cashflow, waardoor de continue investering
in productontwikkeling verzekerd is. We hebben tevens
geïnvesteerd in onze verkoopkanalen, ook al merken we dat
er in sommige markten minder geld geïnvesteerd wordt.
Alles welbeschouwd zijn we erg tevreden met het operationeel
resultaat van de Groep in 2018. In 2015 kondigden we een
wijziging aan in onze rapporteringsmethode, omdat de
technologie steeds sneller evolueert. Daarom hebben we
besloten om alle O&O-uitgaven rechtstreeks in de winst- en
verliesrekening te verwerken. In 2015 boekten we 1,0 miljoen
euro op de balans. Voordien geactiveerde ontwikkelingskosten
zijn volledig afgeschreven tegen eind 2018.

IFRS
De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting
Standards (IFRS), zoals deze werden goedgekeurd door de
Europese Unie. Deze geconsolideerde jaarrekening werd
opgesteld met de historische kostprijs als grondslag, behalve

voor bepaalde financiële instrumenten die tegen reële
waarde gewaardeerd worden. De Groep heeft gedurende
het huidige boekjaar alle nieuwe en herziene Standaarden
en Interpretaties, uitgevaardigd door het International
Accounting Standards Board (IASB) en het International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) van
de IASB, die relevant zijn voor haar activiteiten en die van
kracht zijn voor het boekjaar dat aanvangt op 1 januari 2018,
toegepast. Al deze standaarden en interpretaties werden
bekrachtigd door de Europese Unie.
Een overzicht van de nieuwe standaarden die van toepassing
werden voor 2018 en de standaarden en interpretaties die
van toepassing zullen worden na 2018, is opgenomen in het
hoofdstuk boekhoudkundige grondslagen in het Financieel
Verslag in dit jaarverslag. De Vennootschap heeft de nieuwe
standaarden die van toepassing worden na 2018 niet vroegtijdig
toegepast of de effecten ervan niet vroegtijdig bepaald.

BOEKJAAR 2018
De Raad van Bestuur heeft het genoegen om zijn verslag voor
het boekjaar 2018 te presenteren. Het verslag bestrijkt zowel
de geconsolideerde (groep) als de niet-geconsolideerde
rekeningen (moedermaatschappij) in overeenstemming met
artikel 119, tweede paragraaf van het Belgische Wetboek van
Vennootschappen.

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
De omzet was goed voor 61,8 miljoen euro in 2018. Dit is een
stijging van 1,9 miljoen euro of 3,2% ten opzichte van 2017.
Dankzij de aanhoudende focus op operationele efficiëntie,
was de EBITDA (winst voor intresten en belastingen,
afschrijvingen en waardeverminderingen) goed voor 4,3
miljoen euro in 2018, in vergelijking met een herwerkte 5,2
miljoen euro in 2017.

ZENITEL - JAARVERSLAG 2018
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*** EBITDA is
een niet-IFRS
term en wordt
gedefinieerd als
bedrijfsresultaat
+afschrijving
+waardevermindering +
bijzondere
waardeverminderingen.
** EBIT is
een niet-IFRS
term en wordt
gedefinieerd als
bedrijfsresultaat
of resultaat
voor aftrek van
interesten en
belastingen.

(In duizenden euro)

31 december

Omzet
EBITDA ***
Afschrijvingen
en
waardeverminderingen

2017(*)

61.831

59.915

4.267

5.184

-1.103

-1.627

3.164

3.557

Herwerkt voor de toepassing van IFRS 15

Het bedrijfsresultaat of EBIT (winst voor intresten en belasting)
bedroeg 3,2 miljoen euro ten opzichte van een herwerkte 3,6
miljoen euro in 2017. Alle O&O-uitgaven werden in 2017 en
2018 verwerkt als kosten.
De netto financiële opbrengsten bedroegen 0,2 miljoen euro,
in vergelijking met 0,6 miljoen euro in 2017.
Het totale geconsolideerde nettoresultaat voor de Zenitel
Groep levert een winst van 2,7 miljoen euro op in 2018, ten
opzichte van een herwerkt nettoresultaat van 2,3 miljoen euro
in 2017. De winst per aandeel bedroeg 0,80 euro, tegenover
een herwerkte winst per aandeel van 0,69 euro in 2017.

GESEGMENTEERDE RAPPORTERING
De Groep is niet langer gestructureerd in afzonderlijke
segmenten. De Groep oefent activiteiten uit in Noorwegen,
België, Denemarken, Singapore, China, Frankrijk, Finland,
Italië, Duitsland, Nederland, Kroatië, Brazilië, India, het VK, de
VS, de Verenigde Arabische Emiraten, Zweden, Colombia en
beschikt over een wereldwijd netwerk van distributeurs.

GECONSOLIDEERDE BALANS
De totale activa bedroegen 50,1 miljoen euro in 2018, in
vergelijking met de herwerkte 44,8 miljoen euro in 2017,
hetzij een stijging van 5,4 miljoen euro ten opzichte van 2017,
voornamelijk als gevolg van het resultaat over het boekjaar en
de overname van de Phontech-activiteiten. De materiële vaste
activa bedragen 0,8 miljoen euro, een stijging van 0,4 miljoen
euro ten opzichte van het jaar voordien. Goodwill daalde tot
3,2 miljoen euro ten gevolge van valuta-omrekeningseffecten.
De overige immateriële activa daalden tot 0,4 miljoen,
voornamelijk vanwege het niet langer op de balans
plaatsen van O&O-uitgaven in 2017 en 2018. Uitgestelde
belastingen bedroegen 0,8 miljoen euro, een daling van 0,3
miljoen euro vanwege de aanwending van de uitgestelde
belastinvorderingen. Financiële activa op lange termijn
bedroegen 0,2 miljoen euro, wat in lijn is met vorig jaar.
De voorraden bedragen 10,7 miljoen euro, een stijging van
3,2 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. Bestellingen in
uitvoering daalden met 0,1 miljoen euro tot 0,1 miljoen euro.
Handels- en overige vorderingen bedragen 12,0 miljoen euro,
een stijging van 1,3 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar.
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De langlopende verplichtingen bedroegen 0,4 miljoen euro, in
lijn met vorig jaar.

(bijzondere)

Bedrijfsresultaat (EBIT)**
(*)

2018

Het eigen vermogen bedraagt 29,3 miljoen euro, een stijging
van 2,6 miljoen euro die voornamelijk te danken is aan
wisselkoerseffecten en het positieve jaarresultaat. Het
eigenvermogensaandeel is 58,5%, wat iets minder is dan vorig
jaar.
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De totale kortlopende verplichtingen daalden met 2,7 miljoen
euro tot 20,4 miljoen euro in 2018. Handels- en overige schulden
bedragen 13,9 miljoen euro, een daling met 3,0 miljoen euro.
De kortlopende leningen zijn met 0,6 miljoen euro gestegen
tot 2,1 miljoen euro. De totale langlopende en kortlopende
leningen stegen met 0,5 miljoen euro tot 2,1 miljoen euro
door het hogere factoringbedrag. De voorzieningen op korte
termijn bedroegen 4,4 miljoen euro, een daling van 0,7 miljoen
euro ten opzichte van vorig jaar.
De Raad van Bestuur heeft de positieve consolidatieverschillen,
de uitgestelde belastingvorderingen, de bestellingen in
uitvoering en de reorganisatie- en andere voorzieningen
geëvalueerd, en is van mening dat de waardeverminderingen
en de voorzieningen voldoende zijn.
Met ingang van 2016 heeft de Raad van Bestuur besloten om
ontwikkelingskosten niet langer als actief op te nemen.

HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN
De nettokasstroom van de Zenitel Groep bedroeg 1,5 miljoen
euro in 2018, in vergelijking met 0,7 miljoen euro in 2017. De
uitgaven voor investeringsactiviteiten bedroegen 1,7 miljoen
euro in 2018 en de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten vóór
mutaties in het werkkapitaal bedroeg 4,4 miljoen euro in 2018,
wat 0,5 miljoen euro lager is dan in 2017. Op het einde van 2018
klokten de netto geldmiddelen en kasequivalenten van Zenitel
af op 20,4 miljoen euro.

HUMAN RESOURCES
Per 31 december 2018 bedroeg het aantal voltijdse equivalenten
(VTE’s) 300, in vergelijking met 264 op 31 december 2017. De
stijging van het aantal VTE's in 2018 is voornamelijk het gevolg
van de overname van de Phontech-activiteiten.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen te rapporteren die
plaatsvonden na de afsluiting van het boekjaar 2018.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
De Vennootschap bleef investeren in de ontwikkeling
van nieuwe producten en diensten, wat resulteerde in de
lancering van een aantal nieuwe producten.

BELANGENCONFLICTEN
Er waren geen transacties en operaties in 2018 die een
belangenconflict deden ontstaan of waarvoor artikel 523 of
524 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast moest
worden.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

VERKLARING OVER HET AUDITCOMITÉ
De Raad van Bestuur bevestigt de onafhankelijkheid en de
deskundigheid op het gebied van boekhouding en controle
van ten minste een van de leden van het auditcomité. Gezien
de loopbaan en de opleiding van elk van de leden van
het auditcomité heeft deze commissie ook in haar geheel
voldoende vakkennis op het vlak van boekhouding en controle.

RISICOFACTOREN EN ONZEKERHEDEN
De Raad van Bestuur is van mening dat de volgende
risicofactoren belangrijk zijn en houdt er rekening mee bij het
beoordelen van risico’s aangezien ze de bedrijfsactiviteiten
van de Groep kunnen schaden of een nadelig effect kunnen
hebben op de kasstromen, op de rentabiliteit en de financiële
toestand van de Groep en op de prijs van haar aandelen.
Technologierisico: de groep is actief in selecte professionele
informatie- en communicatietechnologiemarkten en dient de
juiste producten op elke markt te introduceren. De groep loopt
onder meer het risico (i) niet als eerste een product op de markt
te lanceren, (ii) gebruik te maken van onderdelen van derden
die niet voldoen aan de verwachte kwaliteit, (iii) de verwachte
omzet of rentabiliteit niet te halen, (iv) nieuwe producten te
lanceren die nog niet kunnen worden gecommercialiseerd,
(v) dat een nieuwe technologie de actuele technologie die de
groep aanbiedt, vervangt, (vi) op de (tijdelijke of permanente)
onbeschikbaarheid van onderdelen van derden.
Macro-economische risico's: een wereldwijd negatief
economisch klimaat, een gebrekkige liquiditeit op de financiële
markten of een instorting van de wereldwijde aandelenmarkt
kunnen nadelige effecten hebben op klanten en partners van
de groep of maken dat zij hun geplande investeringen niet
kunnen financieren.
Risico's van overmacht: uitzonderlijke gebeurtenissen
(zoals een brand) of grootschalige gebeurtenissen
(zoals
overstromingen,
aardbevingen
of
extreme
weersomstandigheden) en menselijke oorzaken van
overmacht (zoals aanslagen door terroristen en ziekteepidemieën) kunnen van invloed zijn op de Groep zelf en/of
op haar toeleveranciers. Vooral in het geval van een R&D- en/
of een productielocatie, kunnen deze gebeurtenissen ernstige
gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van de groep,
omdat zij leveringen aan klanten kunnen verstoren of de
lancering van nieuwe producten kunnen uitstellen.
Risico op overname: een deel van de groeistrategie van de
groep op lange termijn is gebaseerd op overnames. Daarom
zijn er risico's verbonden aan de overname zelf en aan de
integratie van de overgenomen onderneming binnen de
groep, wat kan leiden tot waardeverminderingen in goodwill.
IT-risico's: de groep maakt uitgebreid gebruik van IT-systemen
en platforms ter ondersteuning van zijn operaties die negatief
beïnvloed kunnen worden door fouten in de configuratie,
hardware of software. Door wijzigingen in de IT-technologie
kunnen de IT-systemen van de groep verouderd raken en dus
ontoereikend worden om de groei te kunnen verwerken, met
klantenverlies en omzetderving tot gevolg.

Onvermogen om personeel aan te trekken en te behouden: de
groep kan mogelijk in de toekomst geen bevoegd personeel
voor sleutelposities aantrekken of behouden. De potentiële
gevolgen omvatten onder meer: kennisverlies van belangrijke
systemen en verlies van gespecialiseerde vaardigheden,
wat resulteert in een achterstand op het gebied van
vaardigheden en competenties; verlies van bedrijfskennis;
hoog personeelsverloop; ontevredenheid van klanten; niet
kunnen voldoen aan de commerciële doelstellingen; hogere
rekruteringskosten; klantenverlies vanwege de klantwerknemer relaties.
Rechtszaken: de Groep heeft enkele hangende dossiers
die volgens de definitie van IFRS als voorwaardelijke
verplichtingen kunnen worden beschouwd. Het resultaat
van deze geschillen is onzeker. De groep is van mening dat
het in overleg met zijn accountant voldoende voorzieningen
heeft aangelegd voor deze potentiële verplichtingen. Er kan
echter geen garantie worden gegeven dat dit het geval is
en er bestaat het risico dat de groep deze voorwaardelijke
verplichtingen in de nabije toekomst geheel of gedeeltelijk
dient te betalen.
Naast deze risicofactoren, houdt de Raad van bestuur ook
rekening met wisselkoersrisico's (zie volgende paragraaf),
risico's van fiscale geschillen, onzekerheden als gevolg
van mogelijke wijzigingen in de regelgeving, afhankelijkheid
van belangrijke klanten, onzekere vooruitzichten, en risico's
verband houdend met de lange bestaansgeschiedenis van de
groep.

HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Financieel risicobeheer
Zenitel maakt gebruik van valutatermijncontracten om de
handelstransacties in vreemde munten van Zenitel veilig
te stellen. Aangezien het leeuwendeel van de export van
het Noorse bedrijf in euro plaatsvindt, heeft Zenitel Norway
AS een tekort aan NOK en een overschot van EUR. Het
bedrijf voert afdekkingstransacties uit die nodig zijn om de
wisselkoers tussen EUR/NOK op een voortschrijdende basis
veilig te stellen. Per 31 december 2018 heeft Zenitel haar
behoefte aan Noorse kronen tot december 2019 gedekt door
maandelijkse valutatermijncontracten tegen de euro. Er
worden geen andere afdekkingsmechanismen gebruikt.
Prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s
De Groep heeft zich tegen het prijsrisico en het inflatierisico
ingedekt door plaatselijke kredietvoorzieningen in de lokale
munt en zonder regres aan te gaan. Dat impliceert dat zowel
de inkomsten als de terugbetaling van kredietvoorzieningen in
de lokale munt zijn. Hetzelfde geldt voor Noorwegen aangezien
de Groep kredietvoorzieningen in NOK heeft afgesloten om de
handelsvorderingen en voorraad in Noorwegen te financieren.
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Aan de commissaris of aan aanverwante kantoren betaalde
honoraria:
Controlegebonden honoraria:
Zenitel NV:

20.926 euro

Zenitel Groep:

98.950 euro

Niet-controlegebonden honoraria:
Fiscale verplichtingen
Overige diensten:

11.750 euro
0,00 euro

Overige controlegebonden honoraria:
Zenitel NV:
Zenitel Groep:

0,00 euro
1.785 euro

VOORUITZICHTEN 2019
Er wordt verwacht dat de wereldwijde markt voor beveiliging
de komende jaren gestaag zal blijven groeien, en het is
onze intentie om mee te evolueren door de problemen te
detecteren waarmee onze klanten kampen en hiervoor de
nodige oplossingen te bedenken, toe te passen en te beheren.

Wij verwijzen naar het afzonderlijk hoofdstuk 'Verklaring met
betrekking tot Corporate Governance' in dit jaarverslag voor
meer informatie over de bedrijfsvoering van Zenitel. Deze
verklaring dient overeenkomstig artikel 96§2 van het Belgische
Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance
Code 2009 verstrekt te worden. In het hoofdstuk 'Verklaring
met betrekking tot Corporate Governance' dat u elders in dit
jaarverslag vindt, wordt er toelichting gegeven bij de gevallen
waarin Zenitel zich niet houdt aan de voorschriften van de
Corporate Governance Code 2009.
Het hoofdstuk 'Verklaring met betrekking tot Corporate
Governance' vormt een integraal onderdeel van dit verslag
van de Raad van Bestuur.

STATUTAIRE REKENINGEN VAN ZENITEL NV
(NIET-GECONSOLIDEERD)
BALANS
De financiële activa bedragen 39,0 miljoen euro en omvatten
de participaties in de bedrijven van de Zenitel-groep.

In 2018 zagen we de eerste signalen van een pril herstel op de
olie- en gasmarkten, en we hebben er dan ook alle vertrouwen
in dat we marktaandeel zullen winnen in de maritieme en olieen gasmarkten in 2019, met behulp van onze brede waaier aan
producten en de overname van Phontech.

Kortlopende vorderingen bedragen 0,5 miljoen euro voornamelijk uit vorderingen op verstrekte leningen aan
andere entiteiten van de Zenitel Groep.

VERKLARING MET BETREKKING TOT CORPORATE
GOVERNANCE

De voorzieningen voor pensioenen namen af van 0,2 miljoen
euro op het einde van het jaar 2017 tot 0,1 miljoen euro op
het einde van het jaar 2018 ten gevolge van de betalingen
die verricht werden in 2018. De voorzieningen voor overige
risico’s en kosten bedroegen 3,9 miljoen euro, in vergelijking
met 4,4 miljoen euro in 2017.

De regels en voorschriften in verband met corporate
governance zijn de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd.
Naast de voorschriften van de Corporate Governance Code 2009
(CG-Code 2009) met zijn “comply or explain”-benadering en de
wet van 6 april 2010 ter versterking van corporate governance
(CG-Wet 2010) werd de wet van 20 december 2010 betreffende
de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van
beursgenoteerde bedrijven gepubliceerd in 2011.
De Vennootschap gebruikt de Belgische Corporate
Governance Code 2009 als referentiecode. De Belgische
Corporate Governance Code 2009 is beschikbaar op de
volgende website: www.corporategovernancecommittee.
be. Er wordt door Zenitel NV geen andere referentiecode
toegepast.
Het Corporate Governance-charter van de Vennootschap werd
in februari 2017 bijgewerkt zodat deze in overeenstemming
is met de nieuwe Belgische regels en voorschriften met
betrekking tot corporate governance. In februari 2018 werden
de bepalingen van het charter ook nog aangepast aan de
voorschriften van de wet van 20 december 2010 betreffende
de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders
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van beursgenoteerde bedrijven. Een kopie van dit Corporate
Governance Charter is te vinden op de website van Zenitel.
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Liquiditeiten en uitgestelde kosten daalden tot 4,5 miljoen
euro, tegen 4,9 miljoen euro in het voorgaande jaar. De stijging
van het eigen vermogen van 38,9 miljoen euro tot 39,5 miljoen
euro is volledig toe te schrijven aan het resultaat van het jaar.

Eind 2018 waren er geen openstaande financiële schulden.

RESULTATENREKENING
De andere bedrijfsopbrengsten daalden van 1,7 miljoen
euro tot 1,3 miljoen euro in 2018. De gerapporteerde andere
bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit managementen licentievergoedingen die werden aangerekend aan
andere bedrijven van de Zenitel-groep. Het totaal bedrag
van de aangerekende management- en licentievergoedingen
bedroeg in 2018 1,3 miljoen euro.
De bedrijfskosten in 2018 bedroegen 0,8 miljoen euro en liggen
in lijn met de kosten van vorig jaar.
De hierboven vermelde veranderingen resulteerden in een
bedrijfswinst van 0,5 miljoen euro in 2018 tegenover een
bedrijfsresultaat van 0,8 miljoen euro in 2017.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De financiële kosten liepen op tot 0,01 miljoen euro in 2018,
wat overeenstemt met het niveau van in 2017. In 2017 en 2018
was er geen uitzonderlijk resultaat te rapporteren.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Er vonden geen activiteiten plaats op het vlak van onderzoek
en ontwikkeling op het niveau van de holdingmaatschappij
tijdens het verslagjaar.

RESULTAATVERWERKING
Gelet op de winst van 549.141,47 euro, stelt de Raad van
Bestuur voor om het resultaat als volgt toe te wijzen:
Overgedragen resultaat vorig
boekjaar:
Resultaat van het boekjaar:

2.161.181,49 euro
549.141,47 euro

Onttrekking aan overige reserves:

78.662,22 euro

Toevoeging aan wettelijke reserve

-27.457,07 euro

Overgedragen resultaat:

2.761.528,11 euro

ook ten gunste van een of meer bepaalde personen die
geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een
van haar dochtervennootschappen, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 595 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.
In overeenstemming met artikel 607, §2, 2° van het Wetboek van
Vennootschappen heeft de Algemene Vergadering van 28 april
2017 de Raad van Bestuur gemachtigd om het aandelenkapitaal
van de Vennootschap in één of meerdere transacties te
verhogen, vanaf de datum dat de Vennootschap van de FSMA
het bericht ontvangt dat er een openlijk overnamebod werd
uitgebracht op de effecten van de Vennootschap, en dit door
middel van een inbreng in geld met afschaffing of begrenzing
van de voorkeursinschrijvingsrechten van de bestaande
aandeelhouders, of door middel van een inbreng in natura, en/
of door de uitgifte van stemgerechtigde aandelen die al dan niet
het kapitaal vertegenwoordigen, of de uitgifte van aandelen
die recht verlenen om in te schrijven op dergelijke aandelen
of deze te verwerven, ook indien deze aandelen of rechten
niet preferentieel zijn aangeboden aan de aandeelhouders
in verhouding tot het kapitaal vertegenwoordigd door hun
aandelen. In voorkomend geval moet de transactie voldoen
aan de voorwaarden van artikel 607, §2, 2° a) tot c) van het
Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging is geldig
gedurende een periode van 5 jaar vanaf 28 april 2017 tot 28
april 2022.

Na bestemming van het resultaat ziet het eigen vermogen van
Zenitel NV er als volgt uit:
Aandelenkapitaal:
Uitgiftepremies:

20.000.000,00 euro
5.623.849,48 euro

Reserves

11.111.295,68 euro

Overgedragen resultaat:

2.761.528,11 euro
39.496.673,27 euro

Totaal:

BIJKOMENDE HONORARIA DIE WERDEN BETAALD AAN EEN
EXTERNE ACCOUNTANT
Controlegebonden honorarium:
Overige
honoraria:

controlegebonden

20.926 euro
0,00 euro

Niet-controlegebonden honoraria:
Fiscale verplichtingen:
Overige diensten:

11.750 euro

INFORMATIE MET BETREKKING TOT OMSTANDIGHEDEN
DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP KUNNEN
BEÏNVLOEDEN
Zie onderstaande paragraaf over risicofactoren en
onzekerheden waar informatie wordt verschaft over de
belangrijkste risico’s en onzekerheden die de ontwikkeling,
financiële resultaten of marktpositie van de Vennootschap
negatief kunnen beïnvloeden.

RISICOFACTOREN EN ONZEKERHEDEN
We verwijzen naar de paragraaf over risicofactoren en
onzekerheden eerder in dit verslag van de Raad van Bestuur,
die mutatis mutandis ook van toepassing is op Zenitel NV.

BIJKANTOREN
De Vennootschap heeft geen bijkantoren.

0,00 euro

TOEGESTAAN KAPITAAL
De Raad van Bestuur is gemachtigd om voor een
maximumbedrag van 20.000.000 euro het maatschappelijk
kapitaal te verhogen in één of meerdere transacties, en dit voor
een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing
van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 28
april 2017 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, d.w.z.
tot 16 mei 2022. Binnen het kader van het toegestane kapitaal
is de Raad van Bestuur gemachtigd om de voorkeurrechten
van bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken,

HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN
We verwijzen naar de paragraaf over het gebruik van
financiële instrumenten eerder in dit verslag van de Raad van
Bestuur en die mutatis mutandis van toepassing is op Zenitel
NV.
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AANDELEN- EN
AANDEELHOUDERSINFORMATIE
Verklaring met betrekking tot Corporate Governance.

BEURSNOTERING
Op 31 december 2018 bedroeg het geplaatste kapitaal
20.000.000,00 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 3.310.884
aandelen zonder nominale waarde en is volledig volgestort.
De fractiewaarde van een aandeel is 6,041 euro. De aandelen
zijn genoteerd op Euronext Brussel (dubbele fixing) met de
ticker ZENT.

Er werden geen speciale zeggenschapsrechten toegekend
aan bepaalde effecten, die een impact zouden kunnen hebben
bij een openlijk overnamebod.

STEMRECHTEN
Er zijn geen beperkingen in de statuten van Zenitel NV met
betrekking tot de uitvoering van de stemrechten, die een
impact zouden kunnen hebben bij een openlijk overnamebod.

TRANSPARANTIE
Zenitel heeft in 2018 geen transparantieverklaringen
ontvangen in overeenstemming met artikel 2 van de Wet van 2
mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt.

OVERDRACHT VAN EFFECTEN
Er zijn geen wettelijke beperkingen of beperkingen in de
statuten van Zenitel NV met betrekking tot de overdracht
van effecten van Zenitel NV, die een impact zouden kunnen
hebben bij een openlijk overnamebod.

AANDEELHOUDERS- EN KAPITAALSTRUCTUUR
De aandeelhoudersstructuur per 31 december 2018 is de
volgende, zoals blijkt uit de transparantieverklaringen die
Zenitel NV heeft ontvangen.
Aandeelhouders

Aantal aandelen

% van
het totale
aandeelhouderskapitaal

1.584.776

47,87%

QuaeroQ CVBA

496.230

14,99%

De Wilg GCV*

400.000

12,08%

Free float

829.878

25,06%

3.310.884

100%

3D NV*

Totaal
*Treden op in gezamenlijk overleg

Alle aandelen hebben dezelfde rechten en plichten. Er zijn
geen verschillende soorten aandelen. Op het einde van 2018
waren er geen uitstaande warrants. De Vennootschap heeft
geen niet-stemgerechtigde aandelen noch andere effecten
uitgegeven dan aandelen. De onderneming voerde echter
een bonusregeling op lange termijn in voor senior managers.
Meer informatie hierover wordt verschaft in het hoofdstuk
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AANDEELHOUDERSOVEREENKOMSTEN
Zenitel
NV
heeft
geen
weet
van
mogelijke
aandeelhoudersovereenkomsten die zouden kunnen leiden
tot een beperking in de overdracht van effecten en/of de
uitvoering van stemrechten, die een impact zouden kunnen
hebben bij een openlijk overnamebod. Zenitel NV heeft geen
kennis van de inhoud van de aandeelhoudersovereenkomst
die werd afgesloten tussen De Wilg GCV en 3D NV, die in
gezamenlijk overleg optreden.

REGELS VOOR DE BENOEMING EN VERVANGING
VAN BESTUURDERS EN WIJZIGINGEN VAN DE
STATUTEN
Er zijn geen specifieke regels van toepassing voor de
benoeming en vervanging van bestuurders en wijzigingen aan
de statuten, anders dan dewelke voorzien door de wet, die een
impact zouden kunnen hebben bij een openlijk overnamebod.

AANDELEN- EN AANDEELHOUDERSINFORMATIE

DIVIDEND
Er zijn geen nieuwe dividenduitkeringen gepland.

INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN
AANDELEN
Door een beslissing van de Algemene Vergadering van
28 april 2017 kreeg de Vennootschap de bevoegdheid om
eigen aandelen, bonusaandelen, of hieraan gerelateerde
deelbewijzen te verkrijgen, of om deze te vervreemden in
overeenstemming met artikels 620 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering van 28 april 2017 heeft de Raad
van Bestuur uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 620 e.v.
van het Wetboek van Vennootschappen, eigen aandelen,
bonusaandelen en deelbewijzen die daaraan verbonden zijn
te verwerven door verkoop of ruil, of om ze te vervreemden
zonder voorafgaand besluit van de algemene vergadering,
zowel direct of indirect door een persoon die in eigen naam
handelt of voor rekening van de Vennootschap, of door een
directe dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het
Wetboek van Vennootschappen, als de aanschaf of verkoop
noodzakelijk is om een ernstig dreigend nadeel voor de
Vennootschap te voorkomen. Deze bevoegdheid geldt voor
een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, d.w.z. tot
16 mei 2020, en is hernieuwbaar.
De algemene vergadering van 28 april 2017 heeft de Raad
van Bestuur bovendien gemachtigd om het maximum aantal
aandelen, bonusaandelen en deelbewijzen die daaraan
verbonden zijn te verwerven door aankoop of ruil, zoals
gestipuleerd in artikel 620 §1 en artikel 622 §2 van het Wetboek
van Vennootschappen, en om deze te vervreemden, zowel
direct of indirect door een persoon die in zijn/haar eigen
naam handelt maar voor rekening van de Vennootschap, of
door een directe dochtervennootschap in de zin van artikel
627 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen,
tegen een vergoeding die niet meer dan 20% lager mag zijn
en niet 20% hoger dan de gemiddelde koers van het aandeel
van het desbetreffende effect op Euronext, gedurende de
vijf handelsdagen voorafgaand aan de verwerving, ruil of
verkoop. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar
vanaf de beslissing van de algemene vergadering van 28 april
2017, d.w.z. tot 28 april 2022.
De Raad van Bestuur is voorts ook bevoegd in
overeenstemming met artikel 630 §1 van het Belgische
Wetboek van Vennootschappen om direct of indirect via een
dochteronderneming of een persoon die in zijn/haar eigen
naam handelt maar voor rekening van die dochteronderneming
of de Vennootschap, zoals bepaald in artikel 630 §1 van het
Belgische Wetboek van Vennootschappen, de aandelen van
de Vennootschap, bonusaandelen of certificaten die daaraan
verbonden zijn in pand te nemen, en dit in overeenstemming
met de voorwaarden en de duur voor de overname
en vervreemding van eigen aandelen zoals hierboven
uiteengezet. Zolang de Vennootschap beursgenoteerd is of de

aandelen verhandeld mogen worden op een MTF in de zin van
artikel 2, 4° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het
toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en
in zoverre er sprake is van minstens een dagelijkse verrichting
met een centraal orderboek, dient de Vennootschap in
overeenstemming met artikel 620 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen de Autoriteit van de Financiële Markten
en Diensten in te lichten over de overnames die zij overweegt
in toepassing van artikel 620 §1 van het Wetboek van
Vennootschappen. De Raad van Bestuur is tevens gemachtigd
om de aandelen of winstbewijzen van de Vennootschap te
vervreemden in overeenstemming met artikel 622, §2, 1° van
het Wetboek van Vennootschappen.
Per 31 december 2017 bezat Zenitel Norway AS 5 821
aandelen in Zenitel NV, wat overeenstemt met 0,18% van het
huidige kapitaal van Zenitel NV. Deze overname vond plaats
conform de bevoegdheid die de buitengewone algemene
vergadering van 28 april 2017 aan Zenitel NV verleend heeft.
Per 13 maart 2018 werden alle bovenstaande 5.821 eigen
aandelen verkocht aan de desbetreffende bestuurders van
het managementteam van Zenitel NV in het kader van het
aandelenoptieplan op lange termijn van Zenitel NV, tegen
11,28 euro per aandeel. Door deze transactie bezit Zenitel NV
(en haar dochterondernemingen) geen eigen aandelen meer.

TOEGESTAAN KAPITAAL
De Raad van Bestuur is gemachtigd om voor een
maximumbedrag van 20.000.000 euro het maatschappelijk
kapitaal te verhogen in één of meerdere transacties, en dit voor
een periode van vijf jaar vanaf de publicatie van de beslissing
van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 28
april 2017 in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, d.w.z.
tot 16 mei 2022. Binnen het kader van het toegestane kapitaal
is de Raad van Bestuur gemachtigd om de voorkeurrechten
van bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken,
ook ten gunste van een of meer bepaalde personen die
geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een
van haar dochtervennootschappen, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 595 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.
In overeenstemming met artikel 607, §2, 2° van het Wetboek van
Vennootschappen heeft de Algemene Vergadering van 28 april
2017 de Raad van Bestuur gemachtigd om het aandelenkapitaal
van de Vennootschap in één of meerdere transacties te
verhogen, vanaf de datum dat de Vennootschap van de FSMA
het bericht ontvangt dat er een openlijk overnamebod werd
uitgebracht op de effecten van de Vennootschap, en dit door
middel van een inbreng in geld met afschaffing of begrenzing
van de voorkeursinschrijvingsrechten van de bestaande
aandeelhouders, of door middel van een inbreng in natura, en/
of door de uitgifte van stemgerechtigde aandelen die al dan niet
het kapitaal vertegenwoordigen, of de uitgifte van aandelen
die recht verlenen om in te schrijven op dergelijke aandelen
of deze te verwerven, ook indien deze aandelen of rechten
niet preferentieel zijn aangeboden aan de aandeelhouders
in verhouding tot het kapitaal vertegenwoordigd door hun
aandelen. In voorkomend geval moet de transactie voldoen
aan de voorwaarden van artikel 607, §2, 2° a) tot c) van het
Wetboek van Vennootschappen. Deze machtiging is geldig

ZENITEL - JAARVERSLAG 2018

23

AANDELEN- EN AANDEELHOUDERSINFORMATIE

gedurende een periode van 5 jaar vanaf 28 april 2017 tot 28
april 2022.
OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN BELANGRIJKE
CONTROLEWIJZIGINGEN
Zenitel NV heeft geen weet van belangrijke contracten
waarvan de Vennootschap deel uitmaakt, die in werking
treden, wijzigingen ondergaan, of worden beëindigd bij een
mogelijke verandering van de controle over de vennootschap
als gevolg van een openbaar overnamebod. Zenitel is
eveneens niet op de hoogte van mogelijke overeenkomsten
tussen zichzelf en haar bestuurders of personeelsleden voor
de bepaling van schadevergoedingen in het geval dat, als
gevolg van een openlijk overnamebod, de directeurs ontslag
nemen of ontslagen worden zonder geldige reden, of de
tewerkstelling van het personeel wordt beëindigd.

EVOLUTIE VAN DE KOERS VAN HET AANDEEL
Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de slotkoers
van de Zenitel-aandelen vanaf 1 januari 2018 tot en met 31
december 2018 (zie ook de website van Euronext: www.
euronext.com).

FINANCIËLE KALENDER
15/02/2019

Persbericht Resultaten 2018 (8:00 AM)

15/03/2019

Publicatie Jaarverslag 2018 (8:00 AM)

29/04/2019

Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering
(11:00 AM)

9/08/2019

Persbericht halfjaarresultaten 2019 (08:00 AM)

De Raad van Bestuur heeft op 13 maart 2019 zijn toestemming
gegeven voor de publicatie van de jaarrekening.

AFSCHAFFING VAN AANDELEN AAN TOONDER
Zoals voorgeschreven door de wet van 14 december 2005
houdende de afschaffing van effecten aan toonder, werden
alle effecten aan toonder die op 31 december 2013 niet werden
omgezet naar effecten op naam of naar gedematerialiseerde
effecten automatisch gedematerialiseerd en op naam van de
Vennootschap omgezet op een effectenrekening.
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Overeenkomstig de bovenstaande wet heeft de
Vennootschap de aandelen die niet opgeëist werden door
hun rechtmatige eigenaar op 30 november 2015 verkocht
op de gereglementeerde markt. Het aantal aandelen dat
voor verkoop aangeboden werd op de gereglementeerde
markt op 30 november 2015 bedroeg 9.070. Alle aandelen
werden verkocht aan 1,05 euro per aandeel. De opbrengst
van de verkoop werd gedeponeerd bij de Deposito- en
Consignatiekas. Sinds 1 februari 2016 kan de rechtmatige
eigenaar de opbrengst van zijn aandelen opeisen door zich
met zijn aandelen aan toonder aan te bieden bij de Depositoen Consignatiekas, waarbij evenwel een boete van 10% per
jaar op de opbrengst van deze aandelen (met ingang van 1
januari 2016) in acht genomen moet worden.
De commissaris van de Vennootschap heeft overeenkomstig
artikel 11§5 van de wet bevestigd dat aan de beschikkingen
van artikel 11 van deze wet werd voldaan.

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Met een uitgebreid assortiment aan IPproducten en oplossingen, ingebouwde
intelligentie en veiligheid, bieden de producten van
Zenitel organisaties nu al een maximale flexibiliteit
qua schaal en prestaties en zullen ze binnenkort
ongeziene toepassings- en gebruiksmogelijkheden
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VERKLARING MET BETREKKING
TOT CORPORATE GOVERNANCE
Dit hoofdstuk vat de regels en beginselen samen, op basis waarvan deugdelijk
bestuur bij Zenitel georganiseerd wordt, en dit in overeenstemming met de Belgische
vennootschapswetgeving en de statuten van Zenitel. Het is gebaseerd op de statuten
van Zenitel en haar Corporate Governance Charter.
Het Zenitel corporate governance charter werd uitgewerkt
rekening houdend met de aanbevelingen zoals uiteengezet in
de Belgische Corporate Governance Code, die gepubliceerd
werd op 12 maart 2009 (hierna genoemd: “Belgische Corporate
Governance Code 2009”) alsook met de toepasselijke
Belgische wettelijke bepalingen.
Zenitel heeft de Belgische Corporate Governance Code 2009
aangenomen als de referentiecode. De Belgische Corporate
Governance Code 2009 is beschikbaar op de volgende
website: www.corporategovernancecommittee.be. Er wordt
door Zenitel geen andere referentiecode toegepast.
De Raad van Bestuur van Zenitel wil zich schikken naar de
Belgische Corporate Governance Code 2009, maar meent
dat bepaalde afwijkingen tegenover de bepalingen van de
Belgische Corporate Governance Code 2009 verantwoord zijn
in het licht van de specifieke situatie en grootte van Zenitel.
Deze afwijkingen worden verder toegelicht aan het eind van
deze Verklaring met betrekking tot corporate governance.
De Raad van Bestuur van Zenitel onderzoekt haar corporate
governance charter op geregelde basis en brengt
veranderingen aan waar nodig. U kunt het charter kosteloos
opvragen op de Zenitel website (www.zenitel.com) en op de
maatschappelijke zetel van Zenitel NV.

AANDEELHOUDERS EN AANDELEN
De informatie waarnaar verwezen wordt in artikel 96§2,4°
van het Belgische Wetboek van Vennootschappen kan
teruggevonden worden op het einde van het hoofdstuk
Aandelen- en aandeelhoudersinformatie van dit Jaarverslag
2018.

RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur (RvB) is met de meest uitgebreide
bevoegdheden bekleed om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
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Vennootschap, behoudens die welke bij wet aan de algemene
vergadering voorbehouden zijn. De Raad van Bestuur kan
zijn bevoegdheden voor bijzondere of specifieke activiteiten
overdragen aan een gemachtigde vertegenwoordiger, zelfs
wanneer deze persoon geen aandeelhouder of bestuurder is.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap bestaat
uit minstens drie en hoogstens twaalf leden. Op dit
ogenblik telt de Raad zeven leden, waarvan zes leden
niet-uitvoerende bestuurders zijn. Drie bestuurders zijn
onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van
het Belgische Wetboek van Vennootschappen. De statuten
van de Vennootschap bepalen dat de bestuurders verkozen
worden voor een verlengbare termijn van hoogstens zes
jaar, die ten einde loopt op de desbetreffende jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering. Alle huidige bestuurders zijn
echter benoemd voor drie jaar. Bestuurders kunnen te allen
tijde op het besluit van de aandeelhoudersvergadering
ontslagen worden. Ontslagnemende bestuurders kunnen
opnieuw benoemd worden.
Bij het vrijkomen van een bestuurdersplaats vóór het
verstrijken van zijn termijn, kunnen de overblijvende leden
van de Raad van Bestuur voorlopig voorzien in de vervanging,
tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die tot
de benoeming van de nieuwe bestuurder overgaat. Dit
onderwerp moet op de agenda geplaatst worden van de
volgende aandeelhoudersvergadering.
Een vergadering van de Raad van Bestuur is geldig samengesteld
indien er een quorum is, bestaande uit ten minste de helft van de
in persoon op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
leden. Indien dit quorum niet aanwezig is, moet een nieuwe
vergadering van de Raad van Bestuur samengeroepen worden
om te beraadslagen en te beslissen over de agenda van de
vergadering van de Raad van Bestuur waarvoor geen quorum
behaald werd. Hoe dan ook kan de Raad van Bestuur slechts
geldig vergaderen indien minstens twee bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. Vergaderingen van de Raad van
Bestuur worden door de Voorzitter van de raad of door minstens
twee bestuurders bijeengeroepen telkens wanneer dit in het
belang is van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur kwam in 2018 acht keer samen. Tijdens
deze vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2018 werden
de volgende relevante onderwerpen besproken:

VERKLARING MET BETREKKING TOT CORPORATE GOVERNANCE

▪▪ Goedkeuring van cijfers per jaareinde, jaarverslag en agenda
van de algemene aandeelhoudersvergadering
▪▪ Nazicht van de trading updates.
▪▪ Statusbesprekingen en beslissingen betreffende lopende
rechtszaken.
▪▪ De financiële resultaten en vooruitzichten van Zenitel Groep.
▪▪ Bespreking van de vorderingen in herstructurerings- en
reorganisatieprocessen.
▪▪ Informatie en beslissingen over belangrijke projecten.
▪▪ Strategie voor de Vennootschap en haar verschillende
bedrijfssegmenten.

wordt ter informatie, ter discussie of ter besluitvorming.
De voorzitter ziet toe op de kwaliteit van de regelmatige
interactie en dialoog in de Raad van Bestuur. De voorzitter
zorgt ervoor dat de Raad van Bestuur actuele en relevante
informatie ontvangt over de belangrijke aspecten van de
strategie, zakelijke activiteiten en financiële toestand van
Zenitel, met inbegrip van ontwikkelingen inzake concurrentie.
Hij neemt initiatieven die een klimaat van respect, vertrouwen
en openheid helpen opbouwen en bestendigen binnen de
Raad van Bestuur in het algemeen en tussen niet-uitvoerende
leden van de Raad van Bestuur en het senior of leidinggevend
management in het bijzonder.

▪▪ Goedkeuring van het budget 2019.
▪▪ HR-aangelegenheden.
▪▪ Rapportering van het Auditcomité en het Benoemings- en
Remuneratiecomité.
▪▪ Bespreking over overname-opportuniteiten.
▪▪ Discussies over bedrijfsfinanciering.
▪▪ Het functioneren van de Raad.

ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS
Een bestuurder wordt alleen beschouwd als onafhankelijk
bestuurder indien hij of zij voldoet aan de criteria zoals
uiteengezet in artikel 526ter van het Belgische Wetboek van
Vennootschappen.
Het Corporate Governance Charter bevat hierover nadere
uitleg, in het hoofdstuk ‘Samenstelling van de Raad van
Bestuur’, en is terug te vinden op de website www.zenitel.com
onder de rubriek ‘Investor Relations’.

VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De voorzitter wordt verkozen uit de Raad van Bestuur voor
een duur die in principe samenvalt met diens mandaat als
bestuurder.
De voorzitter waarborgt dat de werking van de Raad van Bestuur
in overeenstemming is met het Corporate Governance Charter.
Hij wordt daarin waar nodig bijgestaan door de comités.
De voorzitter organiseert, leidt en zit de Raad van Bestuur voor.
Hij plant de vergaderingen van de Raad van Bestuur en stelt,
in samenspraak met de CEO en de secretaris, de kalender op
van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de comités.
Hij bereidt, samen met de CEO en de bedrijfssecretaris, de
algemene agenda van de Raad van Bestuur voor met de
onderwerpen die tijdens het jaar besproken dienen te worden,
alsook de agenda voor iedere vergadering, waarbij hij voor
ieder onderwerp op de agenda aanduidt of dit voorgelegd

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Per 31 december 2018 bestaat de Raad van Bestuur uit zeven
leden.
De Raad van Bestuur kwam in 2018 acht keer samen. Bij al
deze gelegenheden waren telkens alle of een meerderheid
van de bestuurders aanwezig, of zij namen deel aan de
bestuurdersvergadering via conference calls.
Er bestaat geen enkele familieband tussen deze personen.
Op de algemene aandeelhoudersvergadering van 30 april
2018 werd beslist om K-CL BVBA, vertegenwoordigd door
Koen Claerbout met onmiddellijke ingang te benoemen
tot onafhankelijk bestuurder van de Vennootschap tot de

Naam en functie

(On)afhankelijk

Uitvoerend/ niet-uitvoerend

Termijn*

Blanco Blad BVBA, vertegenwoordigd door Johan Van
Gorp, Voorzitter

Onafhankelijk

Niet-uitvoerend

2019

Kenneth Dåstøl, CEO

Afhankelijk

Uitvoerend

2019

Yves De Backer BVBA, vertegenwoordigd door Yves De
Backer

Afhankelijk

Niet-uitvoerend

2020

Onafhankelijk

Niet-uitvoerend

2021

Afhankelijk

Niet-uitvoerend

2021

Onafhankelijk

Niet-uitvoerend

2021

Afhankelijk

Niet-uitvoerend

2021

Wenche Holen
K-CL BVBA, vertegenwoordigd door Koen Claerbout
Liesbet Van der Perre
Equity @ Work BVBA, vertegenwoordigd door Hans Swinnen

*De termijn van de bestuursmandaten loopt af onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering in het jaar dat overeenkomt met elke naam van de bestuurder.
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algemene vergadering van 2021 en om Wenche Holen en
Liesbet Van der Perre te herbenoemen tot onafhankelijk
bestuurder en Equity @ Work BVBA, vertegenwoordigd
door Hans Swinnen tot afhankelijk bestuurder van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang tot de algemene
vergadering van 2021.
Hieronder volgt een overzicht van de biografieën en de
belangrijkste activiteiten naast Zenitel van de verschillende
leden van de Raad van Bestuur of hun vertegenwoordiger
(ingeval de bestuurder een rechtspersoon is).
Jo Van Gorp (vertegenwoordiger van Blanco Blad BVBA)
(°1964) - Dhr. Van Gorp is de voorzitter van Zenitel. Hij
maakt deel uit van de Raad van Bestuur van Zenitel sinds
2010. Momenteel is hij afgevaardigd bestuurder van
Tec ICT nv en adviseert hij bedrijven over onderwerpen
zoals algemeen bestuur, marketing, strategie, change
management, organisatorische herpositionering, juridische
en reglementaire zaken en overheidsbeleid. Sinds 2009 is hij
CEO of COO van verschillende kleinere en grotere nationale
en internationale bedrijven. De heer Van Gorp was lid van
het managementteam van Telenet, eerst in zijn functie als
EVP & General Counsel (2004-2006) en daarna als Executive
Vice President Residential Markets (2006-2009). Voordat hij
in dienst trad bij Telenet in 2004, was dhr. Van Gorp CEO van
Level 3 Communications NV (1998-2004), vicepresident Legal
& Regulatory Affairs / Business Development bij Verizon
Business (1994-1998) en Senior Advisor European Regulation
bij BT Global Services (1992-1994). De heer Van Gorp behaalde
een masterdiploma in de rechten aan de KU Leuven en tevens
een master in Europees recht aan het Europa-Institut aan de
Universiteit van Saarland.
Kenneth Dåstøl (1969) - Dhr. Dastøl werd in 2010 CEO en
gedelegeerd bestuurder van Zenitel. Hij werkt reeds sinds
2000 voor het bedrijf en was vanaf 2005 Executive Vice
President van de SCS-activiteiten. Voor hij aan boord kwam
bij Zenitel, werkte hij als controller en vervolgens Finance
Manager voor Kongsberg Norcontrol Systems AS (1995-2000).
Dhr. Dåstøl heeft een master in Management en een diploma
in Commercial Economics en Organizational Development.
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communicatietechnologieën en zetelde in de adviesraad van
een aantal technologiebedrijven. Ze is auteur en coauteur
van meer dan 300 wetenschappelijke publicaties. Ze kreeg
een eredoctoraat in technologie van de universiteit van
Lund (Zweden) in 2015. Mevr. Van der Perre is gediplomeerd
burgerlijk ingenieur elektronica aan de KU Leuven, en rondde
haar masterthesis af aan de Ecole Nationale Supérieure de
Télécommunications in Parijs, en studeerde af aan de KU
Leuven met een doctoraatsdiploma.
Hans Swinnen (vertegenwoordiger van Equity @ Work
BVBA) (°1966) – Dhr. Swinnen is partner van 3D-Investors
en is in die hoedanigheid betrokken bij de ontwikkeling van
de private equity-tak van de familiale investeringsgroep 3D
NV. Als voorzitter van Apart Audio, CommunityProfessional
Loudspeakers, Pauwels Consulting, Plastiflex en Aspel en
bestuurder van 3P is hij actief betrokken bij de ontwikkeling
en internationalisering van deze ondernemingen. Tot 2006
was Hans Swinnen CEO van de Thomas Cook Groep in
België en in die functie verantwoordelijk voor de luchtvaart-,
reisorganisatie- en retailactiviteiten van de groep. Daarvoor
was hij bestuurder van de reisagentschappen Neckermann,
Thomas Cook en Pegase. De heer Swinnen heeft een
masterdiploma Toegepaste Economische Wetenschappen
(TEW) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL).
Yves De Backer (vertegenwoordiger van Yves De Backer
BVBA) – (°1979) – Yves De Backer BVBA, vertegenwoordigd
door dhr. Yves De Backer, werd in 2017 lid van de Raad van
Bestuur van Zenitel. De heer De Backer is bestuurder bij 3D
NV en is in die hoedanigheid betrokken bij de ontwikkeling van
de private equity-tak van de familiale investeringsgroep 3D NV.
Daarvoor was hij bestuurder bij Deloitte Corporate Finance,
waar hij klanten adviseerde over fusies en overnames en de
te volgen bedrijfsstrategie. En daarvoor was hij Corporate
Development Manager bij Enfinity NV, een ontwikkelaar van
hernieuwbare projecten. Hij was tevens actief bij Bekaert
NV, waar hij zich concentreerde op het evalueren van
strategische investeringsopportuniteiten voor de Bekaert
Groep. Hij behaalde een masterdiploma handelsingenieur
en een master class diploma in bedrijfsfinanciering aan de
Katholieke Universiteit Leuven.

Wenche Holen (1964) – Mevr. Holen werd in april 2012
benoemd tot onafhankelijk bestuurder van Zenitel NV.
Momenteel bekleedt zij de functie van COO bij Bama Gruppen.
Voordat zij ging werken voor Bama Gruppen in 2010 heeft zij
verschillende leidinggevende functies bekleed in bedrijven
binnen de Telenor Groep, hoofdzakelijk op het gebied van
producten, diensten en media. Mevr. Holen heeft een grondige
kennis van marketing en in het bijzonder van media. Mevr.
Holen beschikt heeft intussen een ruime ervaring opgebouwd
in het verleden, met bestuursfuncties in tal van andere Noorse
bedrijven. Mevr. Holen behaalde een ingenieursdiploma
aan de Gjøvik School of Engineering en een postgraduaat
in Bedrijfseconomie en Strategisch Leiderschap aan de
Norwegian Business School en aan de London Business
School.

Koen Claerbout (vertegenwoordiger van K-CL BVBA) – (°1972) –
De heer Claerbout is sinds 2013 CEO van Audioprof. Tussen
1995 en 2008 bekleedde hij verschillende managementfuncties
in multinationals zoals BASF, Suez en Bekaert. In deze rol hield
hij zich bezig met R&D, productie, marketing en sales en het
algemeen management. Sinds 2008 is hij algemeen directeur
van verschillende kmo’s zoals Altachem, JORI en, sinds 2013,
Audioprof. Hij heeft een diploma burgerlijk ingenieur van de
Universiteit Gent en een MBA van de Vlerick Business School.

Liesbet Van der Perre (1969) – Mevr. Van der Perre is professor
aan de KU Leuven en gastprofessor aan de universiteit van
Lund (Zweden). Ze verricht onderzoek naar energiezuinige
en draadloze communicatieoplossingen. Tot 2015 was ze
een bestuurder van Imec. Ze heeft een grondige kennis van

De Groep streeft actief naar diversiteit op de hoogste
bestuursniveaus. Bij het invullen van vacatures houdt
het benoemings- en remuneratiecomité rekening met
diversiteitscriteria.
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PARITEIT IN DE RAAD VAN BESTUUR EN ZIJN
COMITÉS

Op de algemene aandeelhoudersvergadering van 30 april

VERKLARING MET BETREKKING TOT CORPORATE GOVERNANCE

2018 werden twee vrouwelijke bestuurders benoemd/
herbenoemd. Een van de vrouwelijke bestuursleden is lid van
het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité.
Daarom is de Vennootschap van mening dat deze ontwikkeling
in overeenstemming is met de Belgische wetgeving en de
aanbevelingen van de Belgische Commissie voor Corporate
Governance wat deze materie betreft.
De Raad van Bestuur bestaat uit 2 vrouwelijke en 5 mannelijke
bestuurders. De leeftijd van de leden van de Raad van Bestuur
en de Comités varieert tussen 35-40 jaar (1 bestuurders), 4550 jaar (3 bestuurders) en 50-55 jaar (3 bestuurders). Alle
leden van de Raad en de Comités hebben ruime ervaring
op het gebied van bestuur, technologie en internationale
managementposities.

AUDITCOMITÉ
De Raad van Bestuur heeft een auditcomité (AC) aangesteld
dat samengesteld dient te zijn uit ten minste drie leden, van
wie niemand uitvoerend bestuurder is, en van wie er minstens
één onafhankelijk bestuurder dient te zijn. Op dit moment
is het auditcomité samengesteld uit drie niet-uitvoerende
bestuurders van wie er twee onafhankelijk zijn. Het auditcomité
ondersteunt de Raad van Bestuur in zijn verantwoordelijkheid
van toezicht op controle in de ruimste zin.
Het auditcomité brengt aan de Raad van Bestuur regelmatig
verslag uit over de uitoefening van diens plichten en over alle
aangelegenheden waarvan het auditcomité vindt dat ingrijpen
of verbetering nodig is. Het formuleert ook aanbevelingen
over de stappen die hiertoe vereist zijn.
De rol van het auditcomité bestaat erin toe te zien op
de financiële rapportering, administratieve, wettelijke
en belastingprocedures en follow-up van financiële en
operationele audits. Het comité formuleert ook aanbevelingen
over de keuze en vergoeding van de commissaris. Het
auditcomité moet op regelmatige basis zijn bevindingen en
conclusies rapporteren aan de Raad van Bestuur. Voorts heeft
het comité ook als plicht om de raad te informeren over alle
gebieden waar, in zijn opinie, actie of verbetering nodig is.
Het auditcomité moet aanbevelingen formuleren betreffende
de te ondernemen stappen. Het nazicht van de audits en
de rapportering ervan moeten de Vennootschap en haar
dochterondernemingen als één geheel omvatten.
Het comité heeft specifieke taken, inclusief de financiële
rapportering van de onderneming, interne controles en
risicobeheer, en de interne en externe auditprocessen.
Die worden verder omschreven onder verwijzing naar Het
Auditcomité zoals beschreven in het corporate governance
charter van de Onderneming. In principe moet het auditcomité
ten minste vier maal per jaar vergaderen. Het comité vergadert
ook minstens een keer per jaar met de externe en interne
auditors om het auditproces te bespreken.
De leden van het auditcomité zullen te allen tijde volledige en
vrije toegang hebben tot de Chief Financial Officer, evenals tot
elke andere werknemer tot wie zij toenadering nodig achten
om hun verantwoordelijkheden correct te kunnen vervullen.

Per 31 december 2018 bestaat het auditcomité uit de volgende
leden:
Naam en functie

Termijn*

Yves De Backer BVBA, vertegenwoordigd door
Yves De Backer, Voorzitter

2020

Blanco Blad BVBA, vertegenwoordigd door Jo
Van Gorp, onafhankelijk bestuurder

2019

Wenche Holen, onafhankelijk bestuurder

2021

*De termijn van de bestuurdersmandaten zal ten einde lopen
onmiddellijk na de algemene aandeelhoudersvergadering in
het jaar dat overeenkomt met de naam van de bestuurder.
Het auditcomité kwam viermaal samen in 2018. Tijdens
deze vergaderingen werden in 2018 de volgende relevante
onderwerpen besproken.
▪▪ Voorstelling van de externe auditor en de jaarrekening van
2017.
▪▪ Bespreking en voorstel voor de nieuwe externe auditor van
de Vennootschap aan de algemene vergadering.
▪▪ Jaarrekening per 30 juni 2018 en prognose.
▪▪ Impact van de lopende rechtszaken.
▪▪ De financiële resultaten, inclusief de kasstromen en
vooruitzichten voor het jaar en daarna.
▪▪ Bespreking en evaluatie van de interne audits en
risicobeheer.
▪▪ Besprekingen omtrent fraudepreventie.
▪▪ Bespreking en evaluatie van overnames.
▪▪ Evaluatie van het fiscaal risico voor de Zenitel Groep.
▪▪ Intern auditrapport met betrekking tot de uitgevoerde audits
bij Zenitel Frankrijk en Zenitel Singapore.
▪▪ Beraadslaging met de commissaris in afwezigheid van het
management.

BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ
De Raad van Bestuur heeft besloten om het benoemingscomité
en remuneratiecomité samen te voegen tot slechts één
Comité. Het benoemings- en remuneratiecomité (BRC) is
verantwoordelijk voor de selectie van geschikte kandidaten
voor de aanstelling in de bestuursraad en mag aan de raad
aanbevelingen formuleren met betrekking tot de aanstelling
van bestuurders of leden van het leidinggevend management.
Het benoemings- en remuneratiecomité formuleert ook
aanbevelingen aan de Raad van Bestuur betreffende het
bezoldigingsbeleid van Zenitel en de remuneratie van de
bestuursleden en het leidinggevend management, en indien
van toepassing betreffende het hieruit voortvloeiende
voorstel dat door de Raad van Bestuur dient voorgelegd te
worden. Het BRC stelt ook het renumeratieverslag op zoals
verder uiteengezet in deze verklaring met betrekking tot
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corporate governance en verschaft uitleg bij dit verslag op de
aandeelhoudersvergadering.

▪▪ Voorstel tot benoeming van een nieuwe bestuurder.

Het benoemings- en remuneratiecomité ziet erop toe
dat de procedure voor het benoemen en herbenoemen
van bestuurders, leden van de comités, CEO en senior
management van Zenitel en haar dochterondernemingen
zo objectief mogelijk verloopt. Het comité zorgt ervoor dat
het toegepaste bezoldigingsbeleid in dit opzicht zo objectief
mogelijk is

▪▪ Bespreking en goedkeuring van het remuneratierapport
2017.

Het benoemings- en remuneratiecomité bestaat uit drie nietuitvoerende bestuurders, waarvan er twee onafhankelijk zijn.
De CEO zetelt in het benoemings- en remuneratiecomité,
maar verlaat de vergadering wanneer er over hem en/of zijn
bezoldiging beraadslaagd wordt. Voorts heeft de voorzitter
van de Raad van Bestuur een open uitnodiging om deel
te nemen aan de vergaderingen van het benoemings- en
remuneratiecomité.

▪▪ Goedkeuring van de motivatie en de inhoud van de "Leg uit"paragrafen in het hoofdstuk Verklaring met betrekking tot
corporate governance van het Jaarverslag 2018.

Het benoemings- en remuneratiecomité adviseert de Raad van
Bestuur over kandidaten voor en de aanstelling van bestuurders,
comitéleden, de CEO en senior managers; de omvang en
samenstelling van de Raad van Bestuur, de comités en het senior
management; en het remuneratiebeleid voor de bestuurders,
comitéleden, de CEO en senior managers. Meer informatie
over de taken van het benoemings- en remuneratiecomité staat
vermeld in het Corporate Governance Charter van Zenitel dat
beschikbaar is op de website www.zenitel.com.
Bij het vervullen van de taken met betrekking tot de
remuneratie, houdt het benoemings- en remuneratiecomité
rekening met de geldende maatstaven in België, Noorwegen
en het buitenland voor de sector waarin Zenitel actief is en
voor bedrijven met een gelijkaardige omvang als Zenitel.
Eén maal per jaar, bespreekt het benoemingsen
remuneratiecomité
de
arbeidsprestaties
van
sleutelpersoneelsleden. De parameters hiervoor worden
duidelijk gespecificeerd door het benoemings- en
remuneratiecomité.
Het benoeming- en remuneratiecomité komt minstens
tweemaal per jaar samen, en tevens telkens wanneer zich
wijzigingen opdringen in de samenstelling van de Raad van
Bestuur, de comités of het senior management.
Naam en functie

Yves De Backer BVBA, vertegenwoordigd door
Yves De Backer, Voorzitter

2020

Blanco Blad BVBA, vertegenwoordigd door Jo Van
Gorp, onafhankelijk bestuurder

2019

Wenche Holen, onafhankelijk bestuurder

2021

Het benoemings- en remuneratiecomité kwam viermaal
samen in 2018.
Tijdens deze vergaderingen in 2018 werden de volgende
relevante onderwerpen besproken:
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▪▪ Beslissing over de bonusuitbetalingen voor 2017 en timing
hiervan.
▪▪ Besluit over de bonusregelingen en loonpakketten voor het
uitvoerend en senior management voor 2018

AANWEZIGHEIDSRAPPORT VAN DE RAAD VAN
BESTUURS- EN COMITÉVERGADERINGEN
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanwezigheid
van elke Bestuurder tijdens de verscheidene vergaderingen
in 2018:
Naam

RvB

AC

BRC

(Totaal 8)

(Totaal 4)

(Totaal 4)

Blanco Blad BVBA, vertegenwoordigd door
Jo Van Gorp

7/8

4/4

4/4

Kenneth Dåstøl

8/8

-

-

K-CL BVBA, vertegenwoordigd door Koen
Claerbout

4/5

-

-

Wenche Holen

8/8

4/4

4/4

Liesbet Van der Perre

7/8

-

-

Yves De Backer BVBA,
vertegenwoordigd door
Yves De Backer

8/8

4/4

4/4

Equity@Work BVBA,
vertegenwoordigd door
Hans Swinnen

5/8

-

-

Termijn*

*De termijn van de bestuurdersmandaten zal ten einde lopen onmiddellijk na de algemene
aandeelhoudersvergadering in het jaar dat overeenkomt met de naam van de bestuurder.
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▪▪ Evaluatie van de werking van Raad van Bestuur

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
De Raad van Bestuur beslist over het aanstellen en ontslaan
van de gedelegeerd bestuurder, ook Chief Executive Officer
of CEO genoemd. De Raad van Bestuur heeft de heer Kenneth
Dåstøl benoemd tot CEO van de Zenitel Groep per 1 januari 2010.
De gedelegeerd bestuurder (CEO) is bevoegd om te
beslissen over alle dagelijkse bestuursaangelegenheden
("dagelijks beleid"), voor zover toegestaandoor de wet en
zoals gedefinieerd in de statuten. Hij is verantwoordelijk
en aansprakelijk voor de volledige, tijdige, betrouwbare en
nauwgezette opstelling van de jaarrekening van Zenitel, in
overeenstemming met de boekhoudstandaarden en het beleid
van Zenitel, en legt de Raad van Bestuur een evenwichtige

VERKLARING MET BETREKKING TOT CORPORATE GOVERNANCE

en begrijpelijke beoordeling voor van de financiële toestand
van Zenitel.
De gedelegeerd bestuurder (CEO) is bevoegd om elke
aangelegenheid van dagelijks beleid op te lossen en
rapporteert aan de Raad van Bestuur. Hij mag niet de voorzitter
van de Raad van Bestuur zijn. Hij werkt nauw samen met de
Raad van Bestuur en de comités, om de raad, de voorzitter en
de comités in staat te stellen hun verantwoordelijkheden uit
te oefenen. De gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van
de Raad van Bestuur komen regelmatig bijeen om te spreken
over strategische initiatieven en alle aangelegenheden die
relevant zijn voor het dagelijks bestuur en om in overleg de
agenda voor de raad vast te leggen.

in alle aspecten. De Groep streeft naar een gezond evenwicht
tussen mannen en vrouwen en een goede geografische
spreiding, en draagt bij tot de lokale werkgelegenheid in
alle gemeenschappen waarin we actief zijn. We blijven
tekortkomingen en punten van verbetering opsporen,
beoordelen en evalueren in de samenstelling van ons senior
management op vlak van leeftijd, geslacht, vaardigheden,
expertise en geografische spreiding.
In 2018 bestond het senior management uit 10 leden, waaronder
2 vrouwen. 5 leden van het team zijn tussen 40 en 50 jaar en 5
leden zijn ouder dan 50 jaar. De uitgebreide expertise van het
senior management is gericht op management, technologie,
onderzoek en ontwikkeling en diensten. De geografische
diversiteit in het senior management draagt bij tot een meer
internationale ervaring en lokale vertegenwoordiging (VS,
Azië).

UITVOEREND MANAGEMENT
De leden van het uitvoerend management worden benoemd
door de Raad van Bestuur. Het team bestaat enerzijds uit de
Chief Executive Officer (Kenneth Dåstøl) en anderzijds de Chief
Financial Officer (Mark Küpers). Het uitvoerend management
rapporteert aan de Raad van Bestuur.
De rol van het uitvoerend management is onder andere
geplande overnames, fusies en desinvesteringen te
beoordelen, bedrijfsherstructureringen op te volgen en
alternatieve strategieën op lange termijn te ontwikkelen en bij
te sturen, en deze te presenteren aan de Raad van Bestuur en
om maatregelen te nemen op basis van de beslissingen van de
Raad van Bestuur. Het team staat in voor een snel en efficiënt
beheer en de controle van de bedrijfsactiviteiten, en moet
een adequate rapportering en uitwisseling van informatie
met de Raad van Bestuur en binnen het senior management
team toestaan. Het uitvoerend management fungeert niet als
directiecomité zoals bedoeld in artikel 524bis het Belgische
Wetboek van Vennootschappen.

BELANGENCONFLICTEN BESTUURDERS EN
LEIDINGGEVEND MANAGEMENT
Artikelen 523 en 524 van het Belgische Wetboek van
Vennootschappen bevat bijzondere bepalingen waaraan
voldaan moet worden, telkens wanneer een bestuurder
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een
beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort
van de Raad van Bestuur.
In 2017 en 2018 waren er geen transacties en verrichtingen
waarop de artikelen 523 en 524 van het Belgische Wetboek
van Vennootschappen dienden te worden toegepast.

REMUNERATIEVERSLAG
SENIOR MANAGEMENT TEAM
De operationele activiteiten van de Vennootschap worden
gestuurd door het senior management team. Per 31 december
2018 bestond het senior management team uit de volgende
leden: Kenneth Dåstøl, Mark Küpers, Jim Hoffpauir, Dragan
Radosevic, Boon Keng Teo, Thomas Hægh, Svein Damre,
Hanne Eriksen, Tor Kristian Lystad en Ingrid Glad Bratvold.
Het senior management team fungeert niet als directiecomité
zoals bedoeld in artikel 524bis van het Belgische Wetboek van
Vennootschappen.
Het senior management team komt maandelijks bijeen en
bespreekt de bedrijfsactiviteiten van de Zenitel Groep.

DIVERSITEIT IN HET SENIOR MANAGEMENT
Diversiteit is een prioriteit voor Zenitel, en dit op alle niveaus en

TOEGEPASTE PROCEDURES
Het is de verantwoordelijkheid van het benoemings- en
remuneratiecomité om het bezoldigingsbeleid vast te stellen
voor niet-uitvoerende bestuursleden en het leidinggevend
management.
Het benoemings- en remuneratiecomité bepaalt het
remuneratiebeleid en de beloningsniveaus voor het
leidinggevend management op basis van benchmarkanalyses,
input van externe adviseurs en van het leidinggevend
management, en de bedrijfsstrategie.
Het benoemings- en remuneratiecomité van 14 februari
2018 evalueerde de variabele remuneratie van 2017 en
de loonsverhoging en bonusprogramma’s voor 2018 voor
het leidinggevend management, en formuleerde hierover
conclusies aan de Raad van Bestuur, voor akkoord. De Raad
van Bestuur van 14 februari 2018 keurde de voorstellen van
het remuneratie- en benoemingscomité van 14 februari 2018
goed.
De beloning van niet-uitvoerende bestuurders omvat vaste
bedragen die in 2018 ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte
van 2017.
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HET IN 2018 TOEGEPASTE REMUNERATIEBELEID

Naam en functie

Het bezoldigingsbeleid van de Onderneming was in lijn met het
remuneratiebeleid van de vorige jaren. De beloningspolitiek
voor het leidinggevend management bestaat uit een vaste
en variabele remuneratie in cash. Het variabele gedeelte
van de beloning is enerzijds gebaseerd op de realisatie
van de gebudgetteerde Groepsresultaten en anderzijds
op welbepaalde kwantitatieve en kwalitatieve financiële
en operationele streefcijfers binnen hun desbetreffende
verantwoordelijkheidsgebied. In 2018 werden er geen
beloningen toegekend op basis van aandelen, warrants
of enige andere vorm van rechten ter verwerving van
aandelen. De beloning van de bestuurders is gebaseerd
op een vaste vergoeding in cash. Er werden geen
prestatiegerelateerde, variabele beloning of vergoeding op
basis van aandelen, warrants of andere rechten om aandelen
te verwerven toegekend. De leden van het benoemings- en
remuneratiecomité worden niet voor hun taken bezoldigd.
De leden van het audit comité ontvangen een extra vaste
vergoeding in cash.

Blanco Blad BVBA,
vertegenwoordigd door Jo Van
Gorp, Voorzitter

Vergoeding in euro

Niet-uitvoerend

47.500

Uitvoerend

NVT

Liesbet Van der Perre

Niet-uitvoerend

20.000

Wenche Holen

Niet-uitvoerend

27.500

K-CL BVBA, vertegenwoordigd
door Koen Claerbout

Niet-uitvoerend

12.500

Yves De Backer BVBA,
vertegenwoordigd door Yves De
Backer

Niet-uitvoerend

35.000

Equity @ Work BVBA,
vertegenwoordigd door Hans
Swinnen

Niet-uitvoerend

20.000

Kenneth Dåstøl, CEO

De Onderneming wil het huidige remuneratiebeleid voortzetten
tijdens de komende jaren.

VERGOEDING VAN BESTUURDERS
Elke niet-uitvoerend bestuurder ontvangt een jaarlijkse
vaste bezoldiging van 20.000 euro. De voorzitter ontvangt
het dubbele daarvan. Voorts ontvangen de leden van het
auditcomité een vaste bezoldiging van 7.500 euro en de
voorzitter van het auditcomité 15.000 euro op jaarbasis voor
hun specifieke taken in het auditcomité. De niet-uitvoerende
leden van de Raad van Bestuur krijgen geen voordelen in
natura noch een variabele beloning toegekend. Er werden
geen bedragen opzij gezet of voorzien door Zenitel of haar
dochterondernemingen om pensioen- of gelijkaardige
voordelen aan niet-uitvoerende bestuurders te verschaffen.
De CEO, als enig uitvoerend bestuurder, wordt niet vergoed
voor zijn lidmaatschap van de Raad van Bestuur. De
niet-uitvoerende leden van de Raad van Bestuur krijgen
geen voordelen in natura noch een variabele beloning
toegekend. Onderstaande tabel toont de remuneratie van de
bestuursleden in 2018.

Vergoeding in euro

Basisvergoeding
Variabele vergoeding*
Groepsverzekeringspremies
Andere voordelen
Totaal

EVALUATIECRITERIA VOOR DE REMUNERATIE VAN HET
EXECUTIVE TEAM
De variabele remuneratie omvat een bonusprogramma voor
de CEO en de andere leden van het executive team. De
variabele remuneratie van het executive team is gebaseerd
op het realiseren van vooropgestelde doelstellingen
gedurende een periode van één jaar. Deze targets kunnen
de gebudgetteerde groepsresultaten zijn en/of specifiek
vastgelegde kwantitatieve en kwalitatieve operationele
doelstellingen binnen ieders eigen verantwoordelijkheidsveld.
EBIT, EBITDA en omzet zijn typische maatstaven voor financiële
targets. Elke target heeft een gewicht en score die de
gerealiseerde prestaties meet met de vooropgestelde doelen.
Jaarlijks wordt elk uitvoerend bestuurslid geëvalueerd, en
de gerealiseerde kwantitatieve en kwalitatieve operationele
targets worden vergeleken met de vooropgestelde
overeengekomen streefcijfers. De variabele vergoeding wordt
bepaald op basis van deze vergelijking tussen de gerealiseerde
prestaties en de vooraf overeengekomen doelstellingen. De
evaluatieperiode volgt de fiscale periode voor de Onderneming.
Voor een bonus is een gemiddelde score vereist van minimum
75% van de maximumscore. Alle leden van het uitvoerend
management verdienden een bonus in 2018. Het niveau van
de bonus is gebaseerd op een percentage van het jaarsalaris.

CEO

2018
221.402
57.944
40.402
29.108
348.856

Uitvoerend management zonder de CEO

2017
213.915
98.650
39.449
29.166
381.180

2018
114.746
21.343
8.617
7.457
152.162

2017
111.630
41.918
8.266
7.422
169.257

* Variabele vergoeding heeft betrekking op de bonusovereenkomsten voor het uitvoerend management. De vermelde bedragen hebben betrekking op de
vergoeding die verworven werd in het vermelde jaar, en die in contanten uitbetaald wordt het jaar daarna.
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BEZOLDIGING VAN DE CEO EN HET UITVOEREND
MANAGEMENT
De bezoldiging van de CEO en het uitvoerend management
wordt betaald in NOK. De bedragen voor beide jaren worden
omgezet naar euro tegen een NOK/EUR-wisselkoers van 9,63.
Aandelenregeling voor het personeel. Andere voordelen
hadden voornamelijk betrekking op auto's.
AANDELENREGELING VOOR HET PERSONEEL
Geen aandelen, aandelenopties of andere rechten om
aandelen te verwerven zijn toegekend of uitgeoefend in
het boekjaar 2018. In 2018 werden er geen vergoedingen
uitgekeerd op basis van aandelen en warrants. Het uitvoerend
management en de leden van het senior management kregen
wel een aandelenoptieplan op lange termijn toegekend in
2017. Het plan omvat een lock-upperiode van 3 jaar.
TERUGVORDERINGSBEPALINGEN
Er zijn geen terugvorderingsbepalingen ten gunste van de
Vennootschap voorzien in de contracten van de CEO en
het leidinggevend management, in het geval een variabele
remuneratie wordt toegekend op basis van verkeerde
financiële cijfers.
DE BELANGRIJKSTE OPZEGCLAUSULES IN DE
CONTRACTUELE RELATIES TUSSEN DE VENNOOTSCHAP EN
HET SENIOR MANAGEMENT.
De contractuele opzegclausules voor het uitvoerend
management, inclusief de CEO, bevatten geen opzegperiodes
van langer dan één jaar.

MOTIVERING EN BESLISSINGEN VAN DE RAAD VAN
BESTUUR BETREFFENDE ONTSLAGVERGOEDINGEN

bijdrage van alle bestuursleden aan het beslissingsproces
van de raad. De Raad van Bestuur maakt ook periodiek een
zelfevaluatie.
Het benoemings- en remuneratiecomité beoordeelt de
kandidaten voor de benoeming of hernieuwing van de
mandaten van de Raad van Bestuur. Het benoemings- en
remuneratiecomité adviseert de Raad van Bestuur, die
vervolgens de genomineerde kandidaten zal voorstellen op de
algemene aandeelhoudersvergadering.

GEDRAGSCODE INZAKE HANDEL MET
VOORKENNIS
De Vennootschap heeft een gedragscode opgesteld met
betrekking tot de handel met voorkennis die door alle
belangrijke werknemers en bestuurders ondertekend werd.
Deze code maakt deel uit van het Corporate Governance
Charter van Zenitel.

COMMISSARIS
De commissaris van ZENITEL NV is Ernst & Young
Bedrijfsrevisoren BCBVA, met maatschappelijke zetel te
De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de
permanente vertegenwoordiger dhr. Marnix Van Dooren.
E&Y Bedrijfsrevisoren werd voor een periode van drie jaar
aangesteld op de algemene aandeelhoudersvergadering
van 28 april 2016. De commissaris is lid van het ‘Instituut der
bedrijfsrevisoren’. De erelonen bedroegen 20.926 euro in 2018.
Het totale honorarium voor E&Y voor de audit van de Groep
bedroeg 119.876 euro per jaar. De overige controlegebonden
diensten bedroegen 1.785 euro. EY factureerde 11.750 euro
aan diensten om fiscale verplichtingen na te komen.

Niet van toepassing.

BELANGRIJKE KENMERKEN VAN HET
EVALUATIEPROCES VOOR DE RAAD VAN
BESTUUR, DE COMITÉS EN DE AFZONDERLIJKE
LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Alvorens een mandaat van een lid van de Raad van Bestuur
vernieuwd wordt, wordt de individuele bijdrage van het
betrokken bestuurslid geëvalueerd. De Voorzitter van de Raad
van Bestuur houdt ook op geregelde basis besprekingen met
elk van de leden om zowel het individuele functioneren van
elke bestuurder als de werking van de Raad van Bestuur als
een geheel te kunnen beoordelen. Zodoende wordt rekening
gehouden met de volgende aspecten: de kwaliteit van de
interactie tussen het management en de Raad van Bestuur en;
de kwaliteit van de informatie en documenten voorgelegd aan
de Raad; de voorbereiding van de bestuursvergaderingen; de
kwaliteit van de besprekingen en besluitvorming van de raad;
de mate waarin relevante strategische, organisatorische en
management issues behandeld worden door de raad; en de

INTERNE CONTROLE EN
RISICOBEHEERSSYSTEEM
Dit gedeelte omschrijft de belangrijkste kenmerken van
Zenitels interne controle- en risicobeheerssystemen. Deze
interne controle en risicobeheerssystemen spelen een
cruciale rol in het sturen van activiteiten en het beheren
van risico’s, en maken het de onderneming mogelijk om
haar doelstellingen te bereiken, zowel vanuit operationeel
standpunt als op het vlak van de financiële rapportering.
Hieronder worden volgende onderdelen van de interne
controle omschreven: controleomgeving, risicobeheer,
controleactiviteiten, informatie en communicatie en
monitoring. Bij het opstellen van deze omschrijvingen hield de
Onderneming rekening met de relevante statutaire bepalingen,
de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code
2009 en richtlijnen van het internationale COSO-kader voor
interne controles.
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CONTROLEOMGEVING
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het omschrijven
en tot stand brengen van de Zenitel-bedrijfscultuur. Vandaar
dat de raad de toon aangeeft met betrekking tot integriteit en
gedragsnormen. Eén van de instrumenten om deze toon aan
de top aan te geven is het corporate governance charter, dat
duidelijk de verantwoordelijkheden van de bestuursorganen
van de Onderneming en de gedragscode voor de verhandeling
van Zenitel-aandelen aflijnt. Deze corporate governance code
wordt continu herzien en bijgewerkt om te beantwoorden
aan de vereisten van de stakeholders van de Vennootschap.
Er is een duidelijke bestuursstructuur die de functies en
verantwoordelijkheden op elk managementniveau omlijnt
in overeenstemming met de bedrijfsstructuur. Hiervoor
werden tevens duidelijke en gedetailleerde bedrijfsrichtlijnen
opgesteld aangaande volmachtregels en het aanwerven
en ontslaan van personeel. Deze richtlijnen zijn ter inzage
beschikbaar voor alle personeelsleden van Zenitel, via het
bestaande intranet. De Raad van Bestuur waakt erover dat
werknemers op sleutelposities in het management de juiste
kwalificaties hebben voor hun verantwoordelijkheidsgebied
en dat de bedrijfsregels worden nageleefd. De Raad van
Bestuur heeft in het verleden al bewezen dat er passende
maatregelen genomen worden wanneer aan een van deze
twee voorwaarden niet was voldaan. Sommige leden van de
Raad van Bestuur coachen het leidinggevend management
van de Groep van nabij. Deze managementfilosofie van
‘nabijheid’ strekt zich verder door in de Groepsstructuur, wat
resulteert in een beperkt aantal hiërarchische niveaus binnen
de Onderneming, en een sterke praktijkgerichte betrokkenheid
van het management bij de dagelijkse activiteiten van de
groepsmaatschappijen.

interne omstandigheden die een mogelijke risicoverhoging
met zich meebrengen te identificeren en erop te reageren,
is onderhevig aan een evaluatieproces. Tenslotte wordt
het auditcomité op de hoogte gebracht over de status van
bijkomende maatregelen die het management neemt als
antwoord op risicowijzigingen.

Ook voor wat betreft boekhoudkundige en financiële
rapportering zijn duidelijke rollen en verantwoordelijkheden
vastgelegd. Zo heeft Zenitel een boekhoudkundige handleiding
om te zorgen voor consistentie en conformiteit van de
gerapporteerde cijfers voor consolidatie-doeleinden. Om tot
een tijdige en accurate rapportering te komen, worden binnen
de organisatie duidelijke richtlijnen en rapporteringsdeadlines
gecommuniceerd.

Op basis van wekelijkse, maandelijkse, trimestriële en
jaarlijkse rapporten van elk van de rapporteringseenheden,
voert het Groepsmanagement analyses uit en volgt het de
operationele en financiële resultaten van elke Groepsentiteit
van nabij. De Groepsresultaten worden maandelijks
geconsolideerd en verder geanalyseerd door de controllers
en het management van de Groep. Op basis van deze analyses,
vinden verdere besprekingen plaats met de lokale managers
en controllers van de rapporterende entiteiten. De financiële
resultaten worden maandelijks nauwkeurig vergeleken met
goed gedefinieerde en overeengekomen doelstellingen. Elk
kwartaal wordt een nieuwe forecast opgesteld. De correcte
en consistente gegevensvergaring wordt verzekerd door het
gebruik van een op maat gemaakte rapporteringssoftware die
centraal wordt beheerd.

De geschiktheid van de controleomgeving wordt op
regelmatige basis geëvalueerd door het auditcomité, de Raad
van Bestuur en het leidinggevend management.
RISICOBEHEER
Ten minste één maal per jaar evalueert het auditcomité
de doeltreffendheid van de risicobeheerssystemen van de
Onderneming. Deze risicobeheerssystemen worden opgesteld
door de bedrijfsdirectie en het is het auditcomité dat ervoor
zorgt dat de belangrijkste risico’s juist worden aangepakt door
de directie. Om de grootste risico’s te kunnen identificeren,
worden de hoofddoelstellingen van de onderneming
vastgelegd vanuit strategisch en operationeel perspectief en
vanuit het oogpunt van financiële rapportering en naleving
van de wet. Vervolgens worden de risico’s geïdentificeerd
door te analyseren welke interne of externe factoren kunnen
verhinderen dat de vooropgestelde bedrijfsdoeleinden worden
bereikt. Voor elk van de risico’s wordt een analyse uitgevoerd
die het belang, de waarschijnlijkheid en de mogelijke
controlemaatregelen die worden of zouden worden genomen
(rekening houdend met de kosten hiervan) evalueert. Ook het
vermogen van de Vennootschap om wijzigende externe en
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Bovenvermeld risicobeheersproces is minder geformaliseerd
binnen de organisatie, gezien de geringe omvang van de
Vennootschap. De hoeksteen van dit proces blijft echter
de jaarlijkse evaluatie van de doeltreffendheid van de
risicobeheerssystemen door het auditcomité.
Wat betreft het financiële rapporteringsproces, zijn de
beoogde doeleinden, verantwoordelijkheden, externe
communicatie omtrent risico’s en deadlines goed gekend door
alle betrokken personeelsleden van de Onderneming.
Veranderende regels of omstandigheden die ertoe kunnen
leiden dat de externe verslaggeving wordt beïnvloed, worden
tijdig geïdentificeerd en besproken door het management
en – indien nodig – door de raad van bestuur. De identificatie
van deze veranderende omstandigheden en regels zijn zowel
gebaseerd op de vaardigheden en het continue leerproces
van de betrokken medewerkers van Zenitel, als op het advies
van externe consultants.
CONTROLEACTIVITEITEN
Er vinden verscheidene controleactiviteiten plaats om te
verzekeren dat de Groepsregels worden nageleefd op elk
niveau van de organisatie.

Naast alle controles die gebaseerd zijn op de rapportering
van de lokale entiteiten, organiseert het Groepsmanagement
regelmatige evaluatievergaderingen met het lokale
management en de lokale controllers. Tijdens deze meetings
worden alle onderwerpen met betrekking tot de activiteiten en
financiële rapportering besproken. Dankzij haar betrokkenheid
bij de lokale activiteiten kan het Groepsmanagement
verzekeren dat deze kwesties op een consistente en
doeltreffende wijze worden behandeld, in overeenstemming
met de bedrijfsdoelstellingen.
Het auditcomité heeft een interne auditfunctie geïnstalleerd
waarbij de plaatselijke entiteiten worden onderworpen aan
een interne audit. Deze interne audits zijn gericht op risico's,
zowel vanuit operationeel standpunt als op het vlak van de
financiële rapportering. Verder concentreren deze interne

VERKLARING MET BETREKKING TOT CORPORATE GOVERNANCE

audits zich op het respecteren van de Groepsregels, plaatselijke
regels en reglementen en adequate interne controles. De
bevindingen van deze interne audits worden meegedeeld aan
het auditcomité, dat de specifieke corrigerende maatregelen
die uit de interne audits voortvloeien, verder opvolgt.
Wijzigingen in regels en reglementen die de geconsolideerde
jaarrekeningen beïnvloeden worden centraal opgevolgd, en
er worden gepaste instructies en richtlijnen gestuurd naar
de lokale rapporteringsentiteiten zodat deze wijzigingen op
doeltreffende manier worden toegepast en nageleefd. Ten
slotte zijn alle belangrijke rapporterende entiteiten tevens
onderworpen aan externe audits.
Na evaluatie van de bovenstaande controleactiviteiten en
rekening houdend met de omvang van de Vennootschap,
is het leidinggevend management van mening dat deze
controleactiviteiten volstaan voor een doeltreffende
implementatie van de bedrijfsrichtlijnen opgesteld door het
leidinggevend management.
INFORMATIE EN COMMUNICATIE
De Vennootschap heeft een intern rapporteringssysteem
opgezet waardoor het mogelijk is om tijdig en op een
doeltreffende manier te beantwoorden aan de vereisten
op het vlak van de informatie die de Groep aan de markt
moet verstrekken. Enerzijds wordt er maandelijks financiële
informatie ingezameld via een op maat gemaakt en centraal
beheerde op internet gebaseerde rapporteringssoftware.
Anderzijds moet het management van de plaatselijke
entiteiten ad hoc en maandelijks verslag uitbrengen aan het
Groepsmanagement over goed afgebakende en kenbaar
gemaakte kwesties. Momenteel zijn er verschillende
informatieverwerkingssystemen
in
de
verschillende
rapporteringsentiteiten van de Groep. Door gebruik te maken
van een op het internet gebaseerde en op maat gemaakte
rapporteringssoftware is het mogelijk om alle financiële
informatie van de afzonderlijke rapporteringsentiteiten op een
consistente manier in te zamelen en te consolideren.
De Vennootschap heeft de verplichting elk semester
financiële informatie te verstrekken aan de markt. De Raad
van Bestuur moet elk persbericht goedkeuren alvorens
het wordt vrijgegeven. Ook als er informatie moet worden
gegeven op een ad-hoc-basis, is de goedkeuring van ten
minste twee leden van de Raad van Bestuur vereist. De
relaties en de communicatie van de Vennootschap met
toezichthouders, analisten en aandeelhouders vallen onder
de verantwoordelijkheid van het leidinggevende management
team. De interne communicatie verloopt voornamelijk via
het intranet van de onderneming, dat speciaal hiervoor
werd ontwikkeld. Via dat communicatie-instrument hebben
alle werknemers van Zenitel toegang tot alle richtlijnen,
instructies, productinformatie en marktinformatie van de
Groep. Alle op informatie gebaseerde gegevensinzamelingen communicatiesystemen zijn onderworpen aan
veiligheidsmaatregelen die de vertrouwelijkheid van, de
beperkte toegang tot en de consistentie van de ingezamelde
en meegedeelde informatie beschermen. Rekening houdend
met de omvang van de Vennootschap en de bestaande
systemen en procedures is het uitvoerend management
van mening dat die systemen en procedures volstaan om
te kunnen beantwoorden aan alle wettelijke informatie- en
communicatievereisten.

TOEZICHT
De monitoring van de doeltreffendheid van het systeem voor
interne controle en risicobeheer valt voornamelijk onder de
verantwoordelijkheid van het auditcomité. Op basis van haar
jaarlijkse evaluatie van het systeem voor interne controle en
risicobeheer geeft het auditcomité advies aan de Raad van
Bestuur. Gezien de voortdurend veranderende omgeving
wordt het systeem voor interne controle en risicobeheer
constant onderworpen aan een evaluatieproces. Als er
bijvoorbeeld op basis van de bevindingen van een interne of
externe audit onvolkomenheden in de systemen voor interne
controle worden geïdentificeerd, zal er een actieplan aan
het auditcomité worden voorgesteld en zal er feedback over
de stand van zaken in verband met dat actieplan aan het
auditcomité worden verstrekt. Dat proces van identificatie,
remediëren en follow-up na het remediëren wordt als
cruciaal beschouwd in het ononderbroken proces voor
de verbetering van het systeem voor interne controle en
risicobeheer. De bestaande praktijk test regelmatig de interne
controle procedures en implementeert de nodige acties om
deze aan te passen aan de veranderende interne en externe
omstandigheden. Op basis van die gang van zaken en de
hierboven beschreven onderdelen van de systemen voor
interne controle en risicobeheer, en rekening houdend met
de beperkte omvang van de Vennootschap en de beschikbare
middelen, is de Vennootschap van mening dat de systemen
voor interne controle en risicobeheer volstaan om aan de
verwachtingen van de stakeholders van de Vennootschap te
kunnen beantwoorden.

PAS TOE OF LEG UIT (‘COMPLY OR EXPLAIN’)
Zenitel houdt zich aan het merendeel van de negen principes
van de Belgische Corporate Governance Code 2009 alsook
aan de meeste bepalingen ervan. Sommige bepalingen
worden niet nageleefd, maar de doelstellingen ervan worden
door andere maatregelen gerealiseerd.
Hieronder volgt een overzicht van de bepalingen die niet
nageleefd worden, met een verklaring en de maatregelen die
Zenitel getroffen heeft om de doelstellingen ervan te realiseren.
▪▪ Rekening houdend met de grootte van de Vennootschap,
heeft de Raad van Bestuur beslist om het Benoemingscomité
en het Remuneratiecomité samen te voegen en past aldus
op dat vlak principes 5.3 en 5.4 van de Belgische Corporate
Governance Code 2009 niet toe.
▪▪ Principe 4 van de Belgische Corporate Governance Code
2009 bepaalt dat de Vennootschap over een rigoureuze en
transparante procedure moet beschikken voor de benoeming
en evaluatie van de Raad van Bestuur en de leden. De
Vennootschap heeft er vertrouwen in dat ze voldoet aan
de individuele vereisten die worden gestipuleerd in dit
principe, echter niet even formeel als Principe 4 van de
Corporate Governance Code 2009 stelt. Door geregelde
besprekingen van de Voorzitter met elk van de bestuursleden
en door evaluatie van elke huidige bestuurder of bij zijn/
haar benoeming van de hernieuwing van een mandaat, is
de Raad van Bestuur ervan overtuigd tegemoet te komen
aan de objectieven die worden gesteld in Principe 4 van de
Belgische Corporate Governance Code 2009. De Raad van
Bestuur voert regelmatig ook zelfevaluaties uit.
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Voortbouwend op 70 jaar van baanbrekende
vernieuwingen, spelen de systemen van
Zenitel een voortrekkersrol op de technologiemarkt
en zijn ze goed gepositioneerd om de toekomst van
intelligentie communicatie te bepalen.
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GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING
GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING VAN DE ZENITEL-GROEP OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP
31 DECEMBER 2018
(In duizenden euro)

31 december

Toelichtingen

2018

2017(*)

Omzet

1

61.831

59.915

Grond- en hulpstoffen

4

-26.701

-25.367

Personeelsbeloning

5

-21.566

-20.957

15,16,17

-1.076

-1.666

18

-27

39

-1.930

-1.182

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Netto bijzondere waardeverminderingsverliezen op vlottende activa
Advieskosten
Facilitaire kosten

6

-4.143

-3.927

Overige kosten

7

-3.224

-3.298

3.164

3.557

9

413

96

Financiële kosten

10

-337

-304

Nettowinst/(nettoverlies) op wisselkoersverschillen

11

143
3.383

-281
3.068

12

-730

-803

2.653

2.265

2.653

2.265

2.653

3.305

Bedrijfswinst/(bedrijfsverlies)
Financiële opbrengsten

WINST VOOR BELASTING
Belastingen op het resultaat
Winst van het boekjaar
Toerekenbaar aan:
Eigenaars van de vennootschap
WINST PER AANDEEL
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in duizenden)(1)
UIT VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN

(1)
(*)

38

Gewone winst per aandeel(1)

14,1

0,80

0,69

Verwaterde winst per aandeel(1)

14,2

0,80

0,69

Herwerkt door de omgekeerde aandelensplitsing in een verhouding 1 op 10 in mei 2017 (zie toelichting 31).
Herwerkt voor de toepassing van IFRS 15
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FINANCIEEL VERSLAG 2018:
GECONSOLIDEERDE
VERSLAG
VAN DE RAADJAARREKENING
VAN BESTUUR

GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAALRESULTAAT VAN DE ZENITEL GROEP VOOR
HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2018
(In duizenden euro)

31 december

Toelichtingen

WINST VAN HET BOEKJAAR

2018

2017(*)

2.653

2.265

-134

-2.251

13

7

-121

-2.244

2.532

21

2.532

21

Andere elementen van het totaal resultaat (OCI)

Posten die later heringedeeld kunnen worden als resultaat:
Wisselkoersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

Posten die later niet heringedeeld worden als resultaat:
OCI actuariële winsten & verliezen
Andere elementen van het totaal resultaat (na winstbelastingen)
van de periode
TOTAAL RESULTAAT OVER DE PERIODE
Toerekenbaar aan:
Eigenaars van de vennootschap
De grondslagen voor financiële verslaggeving en de toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
Herwerkt voor de toepassing van IFRS 15

(*)

GECONSOLIDEERDE BALANS VAN DE ZENITEL GROEP PER 31 DECEMBER 2018
			
(In duizenden euro)

ACTIVA

31 december

Toelichtingen

2018

2017(*)

Materiële vaste activa

15

806

446

Goodwill

16

3.246

3.279

Overige immateriële activa

17

360

987

Uitgestelde belastingvorderingen

13

822

1.255

Financiële activa

19

238

240

5.472

6.208

Vaste activa

Totaal van de vaste activa
Vlottende activa
Voorraad

20

10.705

7.525

Bestellingen in uitvoering

21

83

180

Handels- en overige vorderingen

22

12.016

10.751

1.491

1.149

20.371

18.950

Totaal van de vlottende activa

44.666

38.555

TOTAAL ACTIVA

50.138

44.763

Overlopende rekeningen
Geldmiddelen en kasequivalenten

23

De grondslagen voor financiële verslaggeving en de toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
Herwerkt voor de toepassing van IFRS 15

(*)
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(In duizenden euro)

PASSIVA

31 december

Toelichtingen

2018

2017(*)

20.000

20.000

5.340

5.340

-651

-517

4.638

1.972

-

-65

Eigen vermogen toerekenbaar aan houders van eigenvermogensinstrumenten van de moedermaatschappij

29.327

26.730

Totaal eigen vermogen

29.327

26.730

25

61

81

Pensioenverplichtingen

26

357

312

Uitgestelde belastingverplichtingen

13

28

25

446

418

Kapitaal en reserves
Kapitaal
Uitgiftepremies
Reserves
Overgedragen winsten/(verliezen)
Ingekochte eigen aandelen

Langlopende verplichtingen
Leningen

Totaal langlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen
Handels- en overige schulden

24

13.874

10.888

Leningen

25

2.059

1.525

Pensioenverplichtingen

26

-

59

Voorzieningen

27

4.432

5.143

Totaal kortlopende verplichtingen

20.365

17.615

TOTAAL PASSIVA

50.138

44.763

De grondslagen voor financiële verslaggeving en de toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
Herwerkt voor de toepassing van IFRS 15

(*)

40
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FINANCIEEL VERSLAG 2018:
GECONSOLIDEERDE
VERSLAG
VAN DE RAADJAARREKENING
VAN BESTUUR

GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE ZENITEL GROEP VOOR HET BOEKJAAR
AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2018
(In duizenden euro)

31 december

Aandelen
kapitaal

Uitgiftepremies

Ingekochte
eigen
aandelen

Reserve
omrekeningsverschillen

Overgedragen
resultaten

Toerekenbaar aan de
houders van
eigenvermogens instrumenten van de
moedervennootschap

20.000

5.340

-55

1.734

-301

26.718

26.718

Winst van het boekjaar

-

-

-

-

2.459

2.459

2.459

OCI actuariële winst/
verliezen

-

-

-

-

7

7

7

Andere elementen van het
totaal resultaat (OCI) na
winstbelastingen van het
boekjaar

-

-

-

-2.251

-

-2.251

-2.251

Totaal resultaat voor het jaar

-

-

-

-2.251

2.466

215

215

Inkoop eigen aandelen

-

-

-10

-

-

-10

-10

20.000

5.340

-65

-517

2.165

26.923

26.923

Totaal

Totaal

STAND PER 1 JANUARI 2017
Zoals eerder gerapporteerd

STAND PER 31 DECEMBER
2017

(In duizenden euro)

STAND PER 31 DECEMBER
2017

31 december

Aandelen
kapitaal

20.000

Uitgiftepremies

Ingekochte
eigen
aandelen

Reserve
omrekeningsverschillen

Overgedragen
resultaten

Toerekenbaar aan de
houders van
eigenvermogens instrumenten van de
moedervennootschap

5.340

-65

-517

2.165

26.923

26.923

-193

-193

-193

Wijziging in boekhoudkundige
grondslag IFRS 15

BALANS OP 1 JANUARI 2018
(HERWERKT*)

20.000

5.340

-65

-517

1.972

26.730

26.730

Winst van het boekjaar

-

-

-

-

2.653

2.653

2.653

OCI actuariële winsten &
verliezen

-

-

-

-

13

13

13

Andere elementen van het
totaal resultaat (OCI)

-

-

-

-134

-

-134

-134

-

-134

2.666

2.532

2.532

65

-

-

65

65

-

-651

4.638

29.327

29.327

Totaal resultaat voor het jaar
Inkoop/verkoop van eigen
aandelen
STAND PER 31 DECEMBER
2018

20.000

5.340

De grondslagen voor financiële verslaggeving en de toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
Herwerkt voor de toepassing van IFRS 15
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GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT VAN DE ZENITEL GROEP OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP
31 DECEMBER 2018
(In duizenden euro)

31 december

Toelichtingen

2018

2017(*)

2.653

2.265

KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN
Nettowinst/(nettoverlies) over het boekjaar
Winstbelasting opgenomen in de resultatenrekening

12

730

803

In de resultatenrekening opgenomen financieringskosten

10

337

304

9

-413

-96

20

-101

-226

In de resultatenrekening opgenomen financiële opbrengsten
Op handelsvorderingen geboekte bijzondere waardeverminderingsverliezen
Op voorraden geboekte bijzondere waardeverminderingsverliezen
Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa

20

128

187

15,16,17

1.076

1.666

4.410

4.903

-1.268

-2.761

-238

-302

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutaties in het werkkapitaal
Mutaties in het werkkapitaal

32

Betaalde rente
Betaalde belastingen
Netto-instroom/(netto-uitstroom) van kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten

177

-133

2.728

1.707

KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Ontvangen rente

17

Ontvangen opbrengsten uit minderheidsbelangen

-

Netto kasuitstroom voor overnames
Betalingen voor materiële vaste activa

-1.275

-

15

-314

-224

1

-

17

-179

-77

-1.749

-242

Opbrengsten uit de verkoop van materiële vaste activa
Betalingen voor immateriële vaste activa

42

Netto-instroom/(netto-uitstroom) van kasmiddelen uit investeringsactiviteiten
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Inkoop eigen aandelen
Wijzigingen in gebruikte factoringfaciliteit
Terugbetalingen van leningen

25

Netto-instroom/(netto-uitstroom) van kasmiddelen uit financieringsactiviteiten
Netto toename/(netto-afname) van liquide middelen en kasequivalenten

65

-10

512

-753

-19

-28

558

-791

1.535

673

18.950

19.249

1.535

673

-114

-972

20.371

18.950

20.371

18.950

20.371

18.950

MUTATIES IN LIQUIDE MIDDELEN
Stand primo boekjaar
Toename/(afname)
Effect van wisselkoersschommelingen op het saldo van kasmiddelen die in vreemde
valuta worden aangehouden
Aan het einde van het jaar
Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

23

Netto liquide middelen per ultimo boekjaar
De grondslagen voor financiële verslaggeving en de toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde jaarrekening.
Herwerkt voor de toepassing van IFRS 15
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FINANCIEEL VERSLAG 2018: WAARDERINGSREGELS EN FINANCIËLE RISICOFACTOREN

BOEKHOUDKUNDIGE
GRONDSLAGEN EN FINANCIËLE
RISICOFACTOREN
Zenitel (de “Vennootschap” of de "Groep") is een in België gevestigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De
geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 omvat de Vennootschap
en haar dochterondernemingen (samen de ‘Groep’ genoemd) en het belang van de Groep in geassocieerde deelnemingen
en entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. De adressen van de maatschappelijke zetel en het
hoofdkantoor van Zenitel staan vermeld in de inleiding van het jaarverslag. De hoofdactiviteiten van de Groep worden in dit
jaarverslag beschreven.
De Raad van Bestuur heeft op 13 maart 2019 zijn toestemming gegeven voor de publicatie van de jaarrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS)
zoals die zijn goedgekeurd door de Europese Unie. Deze geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met de historische kostprijs
als grondslag, behalve wat betreft bepaalde financiële instrumenten (inclusief derivaten) die tegen reële waarde gewaardeerd
worden. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro en alle cijfers zijn afgerond tot het dichtste duizendtal (€ 000),
tenzij anders vermeld.

TOEPASSING VAN NIEUWE EN HERZIENE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
WIJZIGINGEN IN IFRS DIE BETREKKING HEBBEN OP BEDRAGEN IN DE JAARREKENING
De Groep heeft gedurende het huidige boekjaar alle nieuwe en herziene Standaarden en Interpretaties, uitgevaardigd door het
International Accounting Standards Board (IASB) en het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
van de IASB, die relevant zijn voor haar activiteiten en die van kracht zijn voor het boekjaar dat start op 1 januari 2018, toegepast.
De Groep heeft geen nieuwe IFRS-normen toegepast die nog niet ingegaan zijn per 31 december 2018.
De Groep paste voor het eerst bepaalde normen en aanpassingen toe, die ingaan voor boekjaren vanaf of na 1 januari 2018. De
Groep heeft geen nieuwe standaarden, interpretaties of wijzigingen vroegtijdig toegepast die gepubliceerd zijn, maar nog niet
van kracht.
De aard en het effect van deze wijzigingen staat hieronder toegelicht. Hoewel deze nieuwe standaarden en wijzigingen voor het
eerst toegepast worden in 2018, hebben ze geen wezenlijke impact op het de geconsolideerde jaarrekening van de Groep / het
verkorte geconsolideerd financieel verslag van de Groep.
De aard en de impact van elk van de volgende nieuwe normen, wijzigingen en/of interpretaties staan hieronder beschreven:
▪▪ Wijzigingen aan IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen- Classificatie en waardering van op aandelen gebaseerde
betalingstransacties
▪▪ Wijzigingen aan IFRS 4 Verzekeringscontracten – Toepassing van IFRS 9 Financiële instrumenten met IFRS 4 Verzekeringscontracten
▪▪ IFRS 9 Financiële instrumenten
▪▪ Wijzigingen aan IFRS 9 Financiële instrumenten - Vooruitbetalingsmogelijkheden met negatieve compensatie
▪▪ IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten, waaronder wijzigingen aan IFRS 15: Ingangsdatum van IFRS 15 en Verduidelijking
van IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten
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▪▪ Wijzigingen aan IAS 40 Vastgoedbeleggingen – Herclassificatie van vastgoedbeleggingen
▪▪ IFRIC 22 Transacties in vreemde valuta's en vooruitbetalingen
▪▪ Jaarlijks verbeteringsproces – 2014-2016
De toepassing van deze nieuwe standaarden en wijzigingen heeft niet geleid tot belangrijke veranderingen in de grondslagen
voor financiële verslaggeving van de Groep.
Normen die gepubliceerd maar nog niet van toepassing zijn
De standaarden en interpretaties die reeds gepubliceerd, maar nog niet van kracht zijn op de publicatiedatum van de jaarrekening
van de Groep, staan hieronder toegelicht. Indien van toepassing is de Groep van plan om deze standaarden en interpretaties toe
te passen zodra ze van kracht worden.
▪▪ Wijzigingen aan IFRS 3 Bedrijfscombinaties - definitie van een bedrijf, geldig vanaf 1 januari 20204
▪▪ Wijzigingen aan IFRS 9 Financiële instrumenten - Vooruitbetalingsmogelijkheden met negatieve compensatie, geldig vanaf 1 januari 2019
▪▪ IFRS 16 Leases, geldig vanaf 1 januari 2019
▪▪ IFRS 17 Verzekeringscontracten, geldig vanaf 1 januari 20214
▪▪ Wijzigingen aan IAS 1 Presentatie van de jaarrekening en aan IAS 8, Grondslagen voor financiële verslaggeving,
schattingswijzigingen en fouten - Definitie van materieel, geldig vanaf 1 januari 20204
▪▪ Wijzigingen aan IAS 19 Personeelsbeloningen - Planwijziging, inperking of afwikkeling, geldig vanaf 1 januari 20194
▪▪ Wijzigingen aan IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures - Belangen op lange termijn in
geassocieerde deelnemingen en joint ventures, geldig vanaf 1 januari 20194
▪▪ IFRIC 23 Onzekerheid over inkomstenbelastingenbehandelingen, geldig vanaf 1 januari 2019
▪▪ Jaarlijks verbeteringsproces – 2015-2017, geldig vanaf 1 januari 20194
4

Nog niet goedgekeurd door de EU per 2 november 2018

IFRS 15 Opbrengsten uit contracten met klanten (van kracht op 1 januari 2018) legt een nieuw allesomvattend raamwerk vast
om te bepalen of, hoeveel, en wanneer omzet geboekt moet worden. Het vervangt de oorspronkelijke richtsnoeren voor het
boeken van opbrengsten, waaronder IAS 18 Opbrengsten en IAS 11 Onderhanden projecten in opdracht van derden. De groep
heeft zijn analyse voor IFRS 15 afgerond. Op basis van deze analyse heeft de Groep een impact gedetecteerd op projecten die
meer dan één jaar in beslag nemen in verband met de installatie van communicatiesystemen op schepen. In IAS18 werden de
opbrengsten geboekt naar rato van het stadium van voltooiing, terwijl in IFRS 15 opbrengsten geboekt worden op basis van
prestatieverplichtingen. De belangrijkste prestatieverplichting in een project heeft betrekking op de inbedrijfstelling van het
communicatiesysteem op het schip. Per 31 december 2017 waren er sommige projecten nog in uitvoering en zullen ze dus
meer dan één jaar in beslag nemen. De toepassing van IFRS 15 heeft geleid tot een daling van de opbrengsten met 0,7 miljoen
euro in 2017, een daling van de brutomarge met 0,4 miljoen euro en een daling van het nettoresultaat met 0,2 miljoen en het
eigen vermogen met 0,2 miljoen euro. De Groep heeft de norm volledig retroactief toegepast in 2018, wat leidt tot een stijging
van de opbrengsten met 0,7 miljoen euro in 2018, een stijging van de brutomarge met 0,3 miljoen euro, een stijging van het
nettoresultaat met 0,2 miljoen en een stijging van het eigen vermogen met 0,2 miljoen euro.
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Hierna een overzicht van het effect van de toepassing van IFRS 15 op de geconsolideerde resultatenrekening en balans per 31
december 2017:
(In duizenden euro)

VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN

31 december

Gerapporteerd

IAS 8

IFRS 15

Herwerkt(*)

60.585

0

-670

59.915

Grond- en hulpstoffen

-25.782

0

415

-25.367

Personeelsbeloning

-20.957

0

0

-20.957

-1.666

0

0

-1.666

Omzet

Afschrijvingen en waardeverminderingen

39

0

0

39

Advieskosten

Netto bijzondere waardeverminderingsverliezen op vlottende activa

-1.182

0

0

-1.182

Facilitaire kosten

-3.927

0

0

-3.927

Overige kosten

-3.298

0

0

-3.298

3.812

0

-254

3.558

96

0

0

96

Bedrijfswinst/(bedrijfsverlies)
Financiële opbrengsten
Financiële kosten

-304

0

0

-304

Nettowinst/(nettoverlies) op wisselkoersverschillen

-281

0

0

-281

3.323

0

-254

3.069

-864

0

61

-803

2.459

0

-193

2.266

Winst vóór belasting
Belastingen op het resultaat
Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten
(In duizenden euro)

ACTIVA

2017, 31 december

Gerapporteerd

IAS 8

IFRS 15

Herwerkt(*)

Vaste activa
Materiële vaste activa
Goodwill
Overige immateriële activa
Uitgestelde belastingvorderingen
Financiële activa
Overige activa
Totaal van de vaste activa

447

0

0

447

3.279

0

0

3.279

987

0

0

987

1.194

0

61

1.255

240

0

0

240

0

0

0

0

6.147

0

61

6.208

7.525

0

0

7.525

Vlottende activa
Voorraad
Bestellingen in uitvoering
Handels- en overige vorderingen
Financiële activa
Overlopende rekeningen

180

0

0

180

10.751

0

0

10.751

0

0

0

0

1.149

0

0

1.149

Geldmiddelen en kasequivalenten

18.950

0

0

18.950

Totaal van de vlottende activa

38.555

0

0

38.555

TOTAAL ACTIVA

44.702

0

61

44.763

ZENITEL - JAARVERSLAG 2018

45

(In duizenden euro)

Totaal eigen vermogen

2017, 31 december

Gerapporteerd

IAS 8

IFRS 15

Herwerkt(*)

26.923

0

(193)

26.730

81

0

0

81

Langlopende verplichtingen
Leningen
Pensioenverplichtingen
Uitgestelde belastingverplichtingen
Voorzieningen
Totaal langlopende verplichtingen

312

0

0

312

25

0

0

25

0

0

0

0

418

0

0

418

10.634

0

254

10.888

1.525

0

0

1.525

0

0

0

0

Kortlopende verplichtingen
Handels- en overige schulden
Leningen
Kortlopende belastingverplichtingen
Pensioenverplichtingen

59

0

0

59

5.143

0

0

5.143

Totaal kortlopende verplichtingen

17.361

0

254

17.615

TOTAAL PASSIVA

44.702

0

61

44.763

Voorzieningen

Bij de eerste toepassing van IFRS 15 heeft de Groep de norm volledig retroactief toegepast. De toepassing van IFRS 15 had een
effect op het openingssaldo van het eigen vermogen per 1 januari 2018, aangezien er contracten waren die tot na het einde van
de verslagperiode per 31 december 2017 doorliepen. Per 31 december 2016 waren er echter geen contracten die meer dan één
jaar in beslag namen, en daarom is de kolom ‘IAS 8’ in de bovenstaande tabel nul.
Per 31 december 2017 leidde de toepassing van IFRS 15 tot een daling van het eigen vermogen met 0,2 miljoen euro. De balans
werd bijgevolg herwerkt, zoals blijkt uit de bovenstaande tabel.
IFRS 9 Financiële instrumenten (van kracht vanaf 1 januari 2018) omvat alle normeringsfases van 'Financiële instrumenten'
en vervangt IAS 39 Financiële Instrumenten: opname en waardering, evenals alle voorgaande versies van IFRS 9. Deze norm
introduceert nieuwe eisen op het gebied van classificatie en waardering, waardeverminderingen en hedge accounting. In
de loop van 2018 heeft de Groep een beoordeling van de impact van alle drie aspecten van IFRS 9 uitgevoerd. Leningen en
handelsvorderingen worden aangehouden om contractuele kasstromen te innen en zullen naar verwachting kasstromen
opleveren die alleen betrekking hebben op betalingen van de hoofdsom en intresten. De Groep heeft de karakteristieken van de
contractuele kasstromen van deze instrumenten geanalyseerd en vastgesteld dat ze voldoen aan de criteria voor waardering
tegen geamortiseerde kostprijs krachtens IFRS 9. Bijgevolg is het niet nodig om deze instrumenten te herclassificeren. Voorts
past de Groep geen hedge accounting toe. Ten slotte ondervond de Groep geen wezenlijke impact op de voorzieningen voor
handelsvorderingen omdat de afgeschreven bedragen in 2017 en 2018 slechts 0,1% van de totale opbrengsten bedroegen.
Bijgevolg verwachtte de Groep op basis van de beschikbare informatie geen materiële impact op de jaarrekening.
IFRS 16 Leases (van kracht vanaf 1 januari 2019) legt de beginselen vast voor de opname, waardering, presentatie en toelichting
van leases en vereist lessees om alle leases te verwerken aan de hand van één enkel balansmodel. Het vervangt IAS 17 Leases,
IFRIC 4 Vaststelling of een overeenkomst een leaseovereenkomst bevat, SIC-15 Operationele Leases - Incentives en SIC 27
Evaluatie van de economische realiteit van transacties in de juridische vorm van een leaseovereenkomst. Een lessee neemt
het gebruikte actief op dat zijn gebruiksrecht op het onderliggende actief vertegenwoordigt, evenals een leasingschuld die de
verplichting tot leasebetalingen omvat. Er zijn optionele vrijstellingen mogelijk voor kortetermijnleases en leases van geringe
waarde. De boekhoudkundige opname bij de lessor blijft vergelijkbaar met de huidige standaard. De Groep is in 2018 gestart
met een eerste beoordeling van de mogelijke impact op de geconsolideerde jaarrekening. Op basis van deze beoordeling heeft
de groep de volgende operationele leaseovereenkomsten (momenteel vermeld in toelichting 30 - Verbintenissen) die binnen
het toepassingsgebied van IFRS 16 vallen: (i) kantoorpanden en gebouwen (ii) auto's en (iii) IT-apparatuur. In de loop van 2018
heeft de Groep een gedetailleerde beoordeling van de impact van IFRS 16 uitgevoerd. De Groep is van plan om IFRS 16 toe te
passen voor elke vorige verslagperiode met behulp van de aangepaste retrospectieve methode. De Groep zal ervoor kiezen
om de norm toe te passen op contracten die voordien als leases aangemerkt werden conform de toepassing van IAS 17 en
IFRIC 4. De Groep zal de norm bijgevolg niet toepassen op contracten die voordien niet aangemerkt werden als contracten
die een leaseovereenkomst bevatten, overeenkomstig IAS 17 en IFRIC 4. De Groep kiest ervoor om de in de norm voorgestelde
vrijstellingen te gebruiken voor leaseovereenkomsten waarvoor de leasetermijn binnen 12 maanden afloopt op de datum van
de eerste toepassing, en voor leasovereenkomsten waarvan het onderliggende actief weinig waarde heeft. De toepassing van
IFRS 16 zal het bedrijfsresultaat van de Groep verbeteren, terwijl het de rentelasten zal doen stijgen. Dit is te wijten aan de
gewijzigde boekhoudkundige verwerking van leaseovereenkomsten die conform IAS 17 gerangschikt werden als operationele
leases.
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Kort samengevat zal de toepassing van IFRS 16 naar verwachting het volgende effect hebben:
(In duizenden euro)

ACTIVA

31 december

Gerapporteerd

IAS 17

IFRS 16

Herwerkt(*)

806

0

3.450

4.256

3.246

0

0

3.246

Vaste activa
Materiële vaste activa
Goodwill
Overige immateriële activa

360

0

0

360

Uitgestelde belastingvorderingen

822

0

0

822

Financiële activa

238

0

0

238

Overige activa
Totaal van de vaste activa

0

0

0

5.472

0

3.450

8.922

10.705

0

0

10.705

Vlottende activa
Voorraad
Bestellingen in uitvoering
Handels- en overige vorderingen
Financiële activa
Overlopende rekeningen

83

0

0

83

12.016

0

0

12.016

0

0

0

0

1.491

0

0

1.491

Geldmiddelen en kasequivalenten

20.371

0

0

20.371

Totaal van de vlottende activa

44.666

0

0

44.666

TOTAAL ACTIVA

50.138

0

3.450

53.588

Gerapporteerd

IAS 17

IFRS 16

Herwerkt(*)

29.327

0

0

29.327

61

0

2.123

2.184

357

0

0

357

28

0

0

28

0

0

0

0

446

0

2.123

2.569

Handels- en overige schulden

13.874

0

0

13.874

Leningen / leaseverplichtingen

2.059

0

1.327

3.386

Kortlopende belastingverplichtingen

0

0

0

0

Pensioenverplichtingen

0

0

0

0

Totaal eigen vermogen
Langlopende verplichtingen
Leningen / leaseverplichtingen
Pensioenverplichtingen
Uitgestelde belastingverplichtingen
Voorzieningen
Totaal langlopende verplichtingen
Kortlopende verplichtingen

Voorzieningen

4.432

0

0

4.432

Totaal kortlopende verplichtingen

20.365

0

1.327

21.692

TOTAAL PASSIVA

50.138

0

3.450

53.588

(*) Herwerkt voor de toepassing van IFRS 16
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Hieronder vindt u een overzicht van het verwachte effect van de toepassing van IFRS 16 en de bestaande leaseverplichtingen
buiten de balans per 31 december 2018:
(in duizenden euro)

31 december

2018
Leaseverplichting buiten de balans per 31 december 2018
Effect van de verdiscontering tegen de marginale rentevoet per 1 januari 2019
Verwachte leaseverplichtingen bij de eerste toepassing van IFRS 16 per 1 januari
2019
Leaseverplichtingen uit financiële leaseovereenkomsten per 1 januari 2019
Totale verwachte leaseverplichtingen per 1 januari 2019

4.033
-583
3.450
82
3.532

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING
CONSOLIDATIEGRONDSLAGEN
Dochterondernemingen
De geconsolideerde jaarrekening omvat alle dochterondernemingen waarover de Groep de zeggenschap uitoefent.
Zeggenschap wordt verkregen wanneer als de Groep is blootgesteld aan, of rechten heeft op veranderlijke opbrengsten uit
hoofde van haar betrokkenheid bij de deelneming en over de mogelijkheid beschikt deze opbrengsten via haar macht over de
deelneming te beïnvloeden. De Groep oefent derhalve zeggenschap uit over een deelneming als, en alleen als, de Groep:
▪▪ Macht heeft over de deelneming (d.w.z. bestaande rechten die haar doorlopend de mogelijkheid bieden de relevante activiteiten van
de deelneming te sturen)
▪▪ Is blootgesteld aan, of rechten heeft op veranderlijke opbrengsten uit hoofde van haar betrokkenheid bij de deelneming
▪▪ Over de mogelijkheid beschikt haar macht over de deelneming te gebruiken om de opbrengsten te beïnvloeden
De resultaten van de tijdens het boekjaar overgenomen of afgestoten dochterondernemingen worden in de geconsolideerde
resultatenrekening en andere elementen van het totaal resultaat opgenomen, respectievelijk vanaf de ingangsdatum van de
overname of tot en met de ingangsdatum van de afstoting.
Waar nodig zijn de jaarrekeningen van dochterondernemingen aangepast om hun grondslagen voor financiële verslaggeving in
overeenstemming te brengen met die welke door de andere Groepsmaatschappijen worden toegepast.
Alle onderlinge transacties, saldi, baten en lasten binnen de Groep worden volledig geëlimineerd bij de consolidatie.
Overnames van bedrijven worden verwerkt volgens de overnamemethode. De vergoeding die in een bedrijfscombinatie wordt
getransfereerd wordt gewaardeerd tegen reële waarde. Deze wordt berekend als de som op de overnamedatum van de reële
waarden van de activa en aangegane verplichtingen van de Groep, door hem overgedragen aan de voormalige eigenaars voor
de overname en de aandelenbelangen uitgegeven door de Groep in ruil voor de zeggenschap over de overname. De kosten met
betrekking tot overnames worden over het algemeen geboekt als uitgave.
Minderheidsbelangen, zijnde actuele eigendomsbelangen die recht geven op een evenredig deel van de nettoactiva van
de entiteit in geval van liquidatie kan in eerste instantie worden gewaardeerd tegen reële waarde of tegen het evenredig
minderheidsbelang in de opgenomen bedragen van de identificeerbare nettoactiva van de overnemende partij. De keuze van
de waardering wordt transactie per transactie gemaakt. Andere vormen van minderheidsbelangen worden gewaardeerd tegen
reële waarde of, indien van toepassing, op grond van een bepaling in een andere IFRS.
De rapporteringsentiteit rekent winst of verlies en elke andere component van het totaalresultaat toe aan de eigenaar van de
moedermaatschappij en aan de minderheidsbelangen gebaseerd op de actuele eigendomsbelangen, zelfs als de resultaten van
de minderheidsbelangen een balanstekort hebben.
INVESTERINGEN IN GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN EN JOINT VENTURES
Een geassocieerde deelneming is een entiteit waarop de Groep een invloed van betekenis heeft. Invloed van betekenis betekent
de macht om deel te nemen aan de financiële en operationele beleidsbeslissingen van de deelneming, maar houdt geen
zeggenschap of gezamenlijke zeggenschap over het desbetreffende beleid in.
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Een joint venture is een gezamenlijke overeenkomst waarbij de partijen die gezamenlijk de zeggenschap over de overeenkomst
uitoefenen, rechten hebben op de nettoactiva van de joint venture. Gezamenlijke zeggenschap is het contractueel afgesproken
delen van de zeggenschap over een overeenkomst en bestaat slechts wanneer beslissingen met betrekking tot de relevante
activiteiten unanieme instemming vereisen van de partijen die de zeggenschap delen.
De overwegingen die gemaakt worden om te bepalen of het om invloed van betekenis of gezamenlijke zeggenschap gaat, zijn
vergelijkbaar met deze die nodig zijn voor het bepalen van de zeggenschap over dochterondernemingen.
De investeringen van de Groep in een geassocieerde deelneming of joint venture worden boekhoudkundig verwerkt aan de
hand van de "equity"-methode.
Volgens de "equity"-methode wordt de investering in een geassocieerde deelneming of joint venture aanvankelijk opgenomen
tegen kostprijs. De boekwaarde van de investeringen wordt aangepast om de wijzigingen in het aandeel van de Groep in de
nettoactiva van de geassocieerde deelneming of joint venture na de verwervingsdatum weer te geven. Goodwill die op een
geassocieerde deelneming of joint venture betrekking heeft, wordt in de boekwaarde van de investering opgenomen en wordt
niet afzonderlijk op bijzondere waardeverminderingen getoetst.
De winst-en-verliesrekening weerspiegelt het aandeel van de Groep in de resultaten van de activiteiten van de geassocieerde
deelneming of joint venture. Wijzigingen in andere elementen van het totaalresultaat (OCI) van deze deelnemingen worden
opgenomen als onderdeel van de OCI van de Groep. Wanneer er voorts een wijziging is die rechtstreeks in het eigen vermogen
van de geassocieerde deelneming of joint venture is opgenomen, boekt de Groep zijn aandeel in deze wijzigingen in het
mutatieoverzicht van het eigen vermogen. Niet-gerealiseerde winsten en verliezen die voortvloeien uit transacties tussen de
Groep en de geassocieerde deelneming of joint venture worden weggelaten in verhouding tot het belang in de geassocieerde
deelneming of joint venture.
Het totale aandeel van de Groep in de winst of verlies van een geassocieerde deelneming of joint ventures wordt weergegeven
in de winst-en-verliesrekening buiten het bedrijfsresultaat en vertegenwoordigt de winst of verlies na belastingen en
minderheidsbelangen in de dochterondernemingen van de geassocieerde deelneming of joint venture.
De financiële staten van de geassocieerde deelneming of joint venture worden opgesteld voor dezelfde verslagperiode als de
Groep. Indien nodig worden er aanpassingen aangebracht om de boekhoudkundige grondslagen te laten overeenstemmen met
die van de Groep.
Nadat ze de equity-methode toegepast heeft, bepaalt de Groep of het nodig is om een bijzonder waardeverminderingsverlies
te boeken op zijn deelneming in de geassocieerde deelneming of joint venture. Op elke verslagdatum bepaalt de Groep
of er objectieve aanwijzingen zijn dat de investering in de geassocieerde deelneming of joint venture een bijzondere
waardevermindering ondergaan heeft. Als deze aanwijzingen er zijn, berekent de Groep het bedrag van de bijzondere
waardevermindering als het verschil tussen de realiseerbare waarde van de geassocieerde deelneming of joint venture en de
boekwaarde ervan, en boekt het vervolgens onder 'Aandeel in de winst of verlies van geassocieerde deelnemingen en joint
ventures' in de winst-en-verliesrekening.
Wanneer de Groep zijn invloed van betekenis over de geassocieerde deelneming of zijn gezamenlijke zeggenschap over de
joint venture verliest, waardeert en boekt de Groep de resterende investering tegen de reële waarde. Eventuele verschillen
tussen de boekwaarde van de geassocieerde deelneming of joint venture bij verlies van invloed van betekenis of gezamenlijke
zeggenschap, en de reële waarde van de resterende investering en de opbrengsten van de verkoop worden opgenomen in de
winst- en verliesrekening.

VREEMDE VALUTA
De afzonderlijke jaarrekeningen van elke Groepsentiteit worden opgesteld in de valuta van de primaire economische omgeving
waarin de entiteit actief is (functionele valuta). Met het oog op de geconsolideerde jaarrekening worden de resultaten en
financiële positie van elke entiteit uitgedrukt in euro, die de functionele valuta van de vennootschap is alsook de presentatievaluta
voor de geconsolideerde jaarrekening.
De jaarrekeningen van de afzonderlijk entiteiten worden opgesteld door de transacties in andere valuta’s dan de functionele
valuta van de entiteit op te nemen tegen de op de transactiedatum geldende wisselkoersen. Op elke balansdatum worden de
in vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. In vreemde
valuta luidende niet-monetaire posten die tegen reële waarde zijn opgenomen, worden omgerekend tegen de geldende
wisselkoersen op de datum dat de reële waarde is bepaald. Niet-monetaire posten die tegen historische kostprijs worden
gewaardeerd in vreemde valuta worden niet omgerekend.
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Winsten en verliezen uit de afwikkeling van in vreemde valuta luidende transacties (deviezentransacties) en uit de omrekening
van in vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden opgenomen in het financieel resultaat in de
geconsolideerde resultatenrekening. Valutakoersverschillen uit de omrekening van tegen reële waarde geboekte niet-monetaire
posten worden in de winst-en-verliesrekening over de verslagperiode verwerkt, behalve verschillen uit de omrekening van
niet-monetaire posten, die direct als baten of lasten in het eigen vermogen worden opgenomen. Voor deze niet-monetaire
posten wordt de wisselkoerscomponent van de bijbehorende winst of het bijbehorende verlies rechtstreeks geboekt onder
niet-gerealiseerde resultaten (OCI).
Voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening worden de activa en verplichtingen van de Groepsmaatschappijen
die een andere functionele valuta dan de euro gebruiken, omgerekend in euro tegen de geldende wisselkoersen per
balansdatum. Baten en lasten worden omgerekend tegen de gemiddelde wisselkoersen over de verslagperiode. Eventuele
valutakoersverschillen worden in het eigen vermogen verwerkt en overgeboekt naar de “Reserve voor geaccumuleerde
omrekeningsverschillen” van de Groep. Deze valutakoersverschillen worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de
periode waarin de entiteit wordt afgestoten.
Goodwill en aanpassingen van de reële waarde voortvloeiende uit de overname van een buitenlandse entiteit worden verwerkt
als activa en verplichtingen van de buitenlandse entiteit en op basis van de slotkoers omgerekend.

IMMATERIËLE ACTIVA
VERWORVEN IMMATERIËLE ACTIVA
Licenties, octrooien, handelsmerken, daarmee gelijkgestelde rechten en software worden bij de eerste opname tegen kostprijs
gewaardeerd. Bij een bedrijfscombinatie verkregen onderhanden onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten worden bij de eerste
opname tegen reële waarde gewaardeerd. Na de eerste opname worden immateriële activa geboekt tegen kostprijs minus
geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingsverliezen. Deze activa worden lineair afgeschreven
over de geschatte gebruiksduur die niet verondersteld wordt meer dan 20 jaar te bedragen. Aan het einde van elke jaarlijkse
verslagperiode worden de afschrijvingsmethode en –periode herzien, rekening houdend met de gevolgen van eventuele
schattingswijzigingen die prospectief worden verantwoord.

ONTWIKKELINGSKOSTEN VOOR COMPUTERSOFTWARE
Kosten voor de ontwikkeling of handhaving van computersoftwareprogramma’s worden doorgaans ten laste van het resultaat
verwerkt wanneer deze zich voordoen. Kosten direct verbonden met identificeerbare en unieke softwareproducten die
gecontroleerd worden door de Groep en vermoedelijk economische voordelen hebben die de kostprijs na één jaar overschrijden,
worden echter als activa opgenomen. Directe kosten omvatten personeelskosten van het softwareontwikkelingsteam en een
geschikt gedeelte van relevante overheadkosten die nodig zijn om het actief te genereren en die redelijkerwijs en stelselmatig
aan het actief toegewezen kunnen worden.
Geactiveerde computersoftwarekosten worden lineair afgeschreven over de periode van hun verwachte gebruiksduur die niet
meer dan vijf jaar kan bedragen.

INTERN GEGENEREERDE IMMATERIËLE ACTIVA - ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGSKOSTEN
Uitgaven voor onderzoeksactiviteiten met het oog op het verwerven van nieuwe wetenschappelijke of technische kennis,
worden in de geconsolideerde resultatenrekening opgenomen op het moment waarop zij gemaakt worden.
Tot 31 december 2015 werden kosten in het kader van O&O-projecten (met het oog op het ontwerpen en testen van nieuwe
of verbeterde producten) opgenomen als immateriële activa wanneer het actief duidelijk identificeerbaar was, als de
ontwikkelingskosten op betrouwbare wijze gewaardeerd konden worden en in de mate dat het waarschijnlijk was dat het
gemaakte actief toekomstige economische voordelen zou genereren. Andere ontwikkelingskosten worden ten laste van het
resultaat geboekt op het moment dat de uitgaven worden gemaakt. Eerder ten laste van het resultaat geboekte ontwikkelingskosten
worden in een daaropvolgende verslagperiode niet als actief opgenomen. Geactiveerde ontwikkelingskosten worden lineair
afgeschreven vanaf het begin van de commerciële productie van het product in kwestie over de periode van het verwachte
voordeel. De toegepaste afschrijvingsperioden bedragen hoogstens vijf jaar.
Door de kortere levenscyclus, het onvoorspelbare karakter van het al dan niet slagen van ontwikkelingsprojecten, de volatiliteit
van technologieën en de markten waarin Zenitel actief is, heeft de Raad van Bestuur besloten dat de ontwikkelingsuitgaven
van Zenitel in 2017 en 2018 niet langer voldoen aan de criteria van IAS38.57. Aangezien er niet langer voldaan is aan de criteria
van IAS 38.57, is het niet langer toegestaan om de O&O-uitgaven in 2017 en 2018 op de balans op te nemen. De resterende
gekapitaliseerde ontwikkelingskosten worden systematisch afgeschreven over hun verwachte gebruiksduur, d.w.z. 3 jaar.
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GOODWILL
Goodwill ontstaat wanneer de kostprijs van een bedrijfscombinatie op de overnamedatum hoger ligt dan het belang van de
Groep in de reële waarde van de opgenomen identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen. Goodwill
wordt aanvankelijk tegen kostprijs als actief opgenomen en vervolgens gewaardeerd tegen kostprijs minus geaccumuleerde
bijzondere waardeverminderingsverliezen.
Teneinde na te gaan of sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt goodwill toegerekend aan alle
kasstroomgenererende eenheden van de Groep die naar verwachting voordeel zullen halen uit de synergieën van de
bedrijfscombinatie. De kasstroomgenererende eenheden waaraan de goodwill is toegerekend worden elk jaar op bijzondere
waardevermindering getoetst, alsook iedere keer dat aanwijzingen bestaan dat de goodwill een bijzondere waardevermindering
heeft ondergaan, door de boekwaarde te vergelijken met de realiseerbare waarde. Indien de realiseerbare waarde van de
kasstroomgenererende eenheid kleiner is dan diens boekwaarde, wordt het bijzondere waardeverminderingsverlies eerst
toegerekend aan de vermindering van de boekwaarde van de goodwill die aan de eenheid is toegerekend en daarna aan
de andere activa van de eenheid naar evenredigheid van de boekwaarde van elk actief in de eenheid. Een voor goodwill
opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies wordt niet teruggeboekt in een daaropvolgende periode.
Het Groepsbeleid inzake goodwill voortvloeiende uit de overname van een geassocieerde deelneming wordt hierboven nader
toegelicht in het punt ‘Investeringen in geassocieerde deelnemingen’.
Bij afstoting van een dochteronderneming of entiteit waarover gezamenlijke zeggenschap wordt uitgeoefend, wordt het
toegerekend bedrag van de goodwill meegerekend in het bepalen van de winst of het verlies uit de afstoting.
Indien de reële waarde van de identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen het overgedragen
bedrag overtreft, moet het overblijvende surplus na herbeoordeling onmiddellijk in resultatenrekening worden opgenomen.

MATERIËLE ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Terreinen worden geboekt tegen kostprijs verminderd met de geaccumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen. Alle
andere materiële vaste activa worden geboekt tegen kostprijs verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingsverliezen met uitzondering van materiële vaste activa in aanbouw die geboekt worden tegen kostprijs
verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. De kostprijs omvat alle direct toerekenbare kosten om het actief
klaar te maken voor het beoogde gebruik.
Afschrijvingen worden ten laste van het resultaat geboekt om de kosten of waardering van activa anders dan terreinen en vaste
activa in aanbouw lineair af te schrijven over hun geschatte gebruiksduur, tot hun geschatte restwaarde. De afschrijving wordt
berekend vanaf de datum waarop het actief gebruiksklaar is.
De geschatte gebruiksduur, restwaarde en afschrijvingsmethode van een actief worden minstens op elke afsluitdatum
van het boekjaar herzien indien de verwachtingen verschillen van de vorige schattingen, waarbij de gevolgen van elke
schattingswijziging prospectief worden verantwoord.
Voor de afschrijving van materiële vaste activa wordt de volgende economische gebruiksduur toegepast:
Industriële gebouwen:

40 jaar

Kantoorgebouwen:

50 jaar

Gereedschap, machines en zware uitrusting:

10 jaar

Netwerkinfrastructuur:		7-10 jaar
Elektronische meetapparatuur:

5 jaar

Apparatuur voor kwaliteitscontrole:

10 jaar

Werkplaats- en laboratoriumuitrusting:

4 jaar

Meubilair in industriële gebouwen:

10 jaar

Rollend materieel - wagens:		4-5 jaar
Rollend materieel - vrachtwagens:		4 jaar
Kantoorinrichting:

10 jaar
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Latere kosten worden opgenomen in de boekwaarde van het actief of worden als afzonderlijk actief geboekt, afhankelijk van
wat het meest geschikt is, zij het dan alleen wanneer het waarschijnlijk is dat met de post verbonden toekomstige economische
voordelen naar de Groep zullen vloeien en in zoverre de kostprijs van de post betrouwbaar kan worden bepaald. Alle andere
herstellings- en onderhoudskosten worden ten laste van de geconsolideerde resultatenrekening geboekt in de verslagperiode
waarin ze worden gemaakt.
Meer- of minderwaarden uit de afstoting, vervreemding of buitengebruikstelling van materiële vaste activa worden bepaald
als het verschil tussen de verkoopopbrengsten en de boekwaarde van het actief en worden in de winst- en verliesrekening
opgenomen.

LEASING
Leaseovereenkomsten worden als financiële leases geclassificeerd wanneer de leasevoorwaarden vrijwel alle aan het eigendom
van een actief verbonden risico’s en beloningen overdragen aan de leasenemer (lessee). Alle andere leaseovereenkomsten
worden als operationele lease geclassificeerd.

ZENITEL ALS LEASENEMER (LESSEE)
Financiële leases
Activa aangehouden onder financiële leases worden opgenomen als activa van de Groep tegen reële waarde of, indien
lager, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen minus geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingsverliezen. De overeenkomstige verplichting voor de leasegever (lessor) wordt in de geconsolideerde
balans opgenomen als verplichtingen uit hoofde van financiële leases.
Leasebetalingen worden verdeeld tussen de financieringskosten en de vermindering van de leaseverplichting zodat zij
resulteren in een constante periodieke rentevoet op het resterende saldo van de verplichting. Financieringskosten worden
direct als last in de resultatenrekening opgenomen.
Het af te schrijven bedrag van een geleased actief wordt systematisch aan elke verslagperiode toegerekend tijdens de periode
van het verwachte gebruik, op een basis die consistent is met de afschrijvingsgrondslagen die de leasenemer toepast voor af
te schrijven activa in eigendom. Indien het redelijk zeker is dat de leasenemer (lessee) tegen het einde van de leaseperiode het
eigendom zal verkrijgen, is de periode van het verwachte gebruik de gebruiksduur van het actief. In het andere geval wordt het
actief afgeschreven over de leaseperiode of over de gebruiksduur, indien deze korter is.
Operationele leases
Leasebetalingen onder een operationele lease worden lineair als lasten in de winst-en-verliesrekening opgenomen over de
desbetreffende leaseperiode. Ontvangen en te ontvangen winsten als stimuleringsmaatregel om een operationele lease aan te
gaan worden lineair gespreid over de leaseperiode.

KAPITAALBEHEER
De Groep beheert haar kapitaal om groepsentiteiten in staat te stellen op continuïteitsbasis te opereren als “going concern”, en
daarbij alle belanghebbenden een maximaal rendement te bieden door het eigen en vreemd vermogen in evenwicht te houden. De
kapitaalstructuur van de Groep bestaat uit vreemd vermogen (schulden), waaronder de leningen in Toelichting 25, geldmiddelen
en kasequivalenten en eigen-vermogensinstrumenten die toerekenbaar zijn aan de houders van eigen-vermogensinstrumenten
van de moedermaatschappij, waaronder geplaatst kapitaal, reserves en ingehouden winsten. Het Groepsbeleid is erop gericht
centraal te lenen door gebruik te maken van een mix van langlopende en kortlopende kapitaalinstrumenten op de emissiemarkt
en financieringsfaciliteiten met als doel te voorzien in de verwachte financieringsbehoeften. Dit geleend kapitaal worden samen
met de inkomende kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten verwerkt als geleende middelen of in het eigen vermogen van bepaalde
dochterondernemingen ingebracht.
De Raad van Bestuur beoordeelt de kapitaalstructuur op kwartaalbasis. In het kader van deze beoordeling toetst de Raad
van Bestuur de kosten van vermogensbeslag en risico’s die gebonden zijn aan elke vermogensklasse. Op basis van de
aanbevelingen van de Raad van Bestuur brengt de Groep haar totale kapitaalstructuur in evenwicht door nieuwe aandelen
en nieuw schuldpapier uit te geven of bestaande schulden af te lossen. Bij het analyseren van de kapitaalstructuur van de
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Groep worden dezelfde classificaties qua eigen en vreemd vermogen gebruikt als deze die in onze IFRS-conforme rapportering
worden toegepast. Naast de wettelijk voorgeschreven minimale financieringsvereisten die van toepassing zijn op onze
dochterondernemingen in de verschillende landen, is Zenitel niet onderworpen aan extern voorgeschreven kapitaalvereisten.

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING VAN FINANCIËLE MATERIËLE EN IMMATERIËLE ACTIVA
EXCLUSIEF GOODWILL
Op elke balansdatum beoordeelt de Groep de boekwaarde van haar materiële en immateriële vaste activa om na te gaan of er een
indicatie is die wijst op een mogelijke bijzondere waardevermindering van deze activa. Indien een dergelijke indicatie bestaat,
wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat om de omvang van het eventuele bijzondere waardeverminderingsverlies
te bepalen. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde van een afzonderlijk actief te schatten, dan schat de Groep de
realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
De realiseerbare waarde van een actief is de hoogste waarde van de reële waarde minus de verkoopkosten en zijn bedrijfswaarde.
Voor de bepaling van de bedrijfswaarde worden de geschatte toekomstige kasstromen gedisconteerd, dat wil zeggen wordt de
contante waarde ervan bepaald door gebruik te maken van een disconteringsvoet vóór belastingen die rekening houdt met de
huidige marktbeoordelingen van de tijdswaarde van geld en de voor het actief geldende specifieke risico’s.
Is de geschatte realiseerbare waarde van een actief (of kasstroomgenererende eenheid) kleiner dan diens boekwaarde,
dan wordt de boekwaarde van het actief (kasstroomgenererende eenheid) verminderd tot de realiseerbare waarde. Er
wordt onmiddellijk een bijzonder waardeverminderingsverlies in de winst-en-verliesrekening opgenomen, tenzij het actief in
kwestie geboekt wordt tegen een geherwaardeerd bedrag, in hetwelk geval het bijzondere waardeverminderingsverlies als
herwaarderingsafname wordt behandeld.
Indien een bijzonder waardeverminderingsverlies in daaropvolgende perioden wordt teruggeboekt, wordt de boekwaarde van
het actief (de kasstroomgenererende eenheid) verhoogd tot de herziene schatting van de bijbehorende realiseerbare waarde,
maar enkel voor zover de verhoogde boekwaarde niet hoger is dan de boekwaarde die zou zijn bepaald als in voorgaande jaren
geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (de kasstroomgenererende eenheid) was opgenomen. Er wordt
onmiddellijk een terugboeking van bijzonder waardeverminderingsverlies in de winst-en-verliesrekening opgenomen, tenzij het
actief in kwestie geboekt wordt tegen een geherwaardeerd bedrag, in hetwelk geval het bijzondere waardeverminderingsverlies
als herwaarderingstoename wordt behandeld.

VOORRADEN
Voorraden worden geboekt tegen kostprijs of, indien lager, tegen opbrengstwaarde.
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen kostprijs of, indien lager, tegen opbrengstwaarde. De
kosten worden bepaald aan de hand van de gewogen gemiddelde vermogenskost (WACC). De kostprijs van goederen in
bewerking en afgewerkte producten omvatten alle conversiekosten en andere kosten die voortvloeien uit het transport van de
voorraden naar hun huidige locatie en de verwerking van de voorraden tot hun huidige toestand. De conversiekosten omvatten
de productiekosten en daarmee samenhangende vaste en variabele indirecte productiekosten (inclusief afschrijving). De
opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs, verminderd met alle geschatte afwerkingskosten en kosten voor marketing,
verkoop en distributie.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN
Handels- en overige vorderingen
Handelsvorderingen en overige vorderingen worden bij de eerste opname geboekt tegen reële waarde en in daaropvolgende
perioden gewaardeerd tegen kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen, op basis van de effectieve-rentevoetmethode. Rentebaten
worden opgenomen door de effectieve-rentevoetmethode toe te passen, uitgezonderd voor kortlopende vorderingen wanneer de
opname van rente niet van wezenlijk belang is. De Groep neemt een voorziening voor verwachte kredietverliezen op (expected
credit loss of ECL) voor alle niet tegen reële waarde geboekte schuldinstrumenten, die in de resultatenrekening verrekend wordt.
De verwachte kredietverliezen zijn gebaseerd op het verschil tussen de contractueel verschuldigde cashflows en alle cashflows
die de Groep verwacht te ontvangen, verdisconteerd tegen een benadering van de oorspronkelijke effectieve rentevoet.
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Geldmiddelen en kasequivalenten (liquide middelen)
Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten contanten en direct opvraagbare deposito’s.
Voor verkoop beschikbare financiële activa
Voor verkoop beschikbare financiële activa zijn niet-afgeleide financiële activa die worden aangemerkt als beschikbaar voor
verkoop of die niet worden geclassificeerd in een van de bovenstaande categorieën van financiële activa. Voor verkoop
beschikbare activa worden initieel geboekt tegen reële waarde plus eventuele direct toerekenbare transactiekosten. Na de
eerste boeking worden ze gewaardeerd tegen reële waarde en de wijzigingen hiervan, en met uitzondering van bijzondere
waardeverminderingsverliezen en wisselkoersverschillen op voor verkoop beschikbare schuldinstrumenten, worden ze
opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat (OCI) en gepresenteerd in het eigen vermogen als reserve voor de
reële waarde. Wanneer een investering niet langer opgenomen wordt, wordt de winst of het verlies voor het eigen vermogen
overgeboekt naar het resultaat. Voor verkoop beschikbare financiële activa omvatten aandelen en obligaties.
Financiële verplichtingen en eigen-vermogensinstrumenten
Financiële verplichtingen en eigen-vermogensinstrumenten die door de Groep zijn uitgegeven, worden ingedeeld volgens de
economische realiteit van de gemaakte contractuele afspraken en de definities van een financiële verplichting en een eigenvermogensinstrument. Een eigen-vermogensinstrument is een overeenkomst die per saldo het recht omvat op een belang in de
activa van de Groep, na aftrek van alle verplichtingen. De grondslagen voor financiële verslaggeving die gehanteerd worden
voor specifieke financiële verplichtingen en eigen-vermogensinstrumenten staan hieronder vermeld.
Bankleningen
Rentedragende bankleningen en bankvoorschotten in rekening-courant worden aanvankelijk gewaardeerd tegen reële waarde,
en vervolgens tegen kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen, op basis van de effectieve-rentevoetmethode.
Handelsschulden
Handelsschulden worden bij de eerste opname geboekt tegen reële waarde en in daaropvolgende perioden gewaardeerd tegen
kostprijs minus cumulatieve afschrijvingen, op basis van de effectieve-rentevoetmethode. Rentelasten worden opgenomen
door de effectieve-rentevoetmethode toe te passen, uitgezonderd voor kortlopende schulden wanneer de opname van rente
niet van wezenlijk belang is.
Eigen-vermogensinstrumenten
De door de vennootschap uitgegeven eigen-vermogensinstrumenten worden geboekt bij ontvangst van de opbrengsten, na
aftrek van directe uitgiftekosten.
Afgeleide financiële instrumenten
De Groep gebruikt afgeleide financiële instrumenten (“derivaten”) om zich in te dekken tegen de valuta- en renterisico’s
die worden gelopen als gevolg van bedrijfs-, financierings- en investeringsactiviteiten. De Groep voert geen speculatieve
transacties uit, en emitteert of bezit evenmin financiële instrumenten voor handelsdoeleinden.
Derivaten worden aanvankelijk tegen reële waarde verwerkt en op de volgende verslagdatums geherwaardeerd.
Derivaten die niet in aanmerking komen voor administratieve verwerking van afdekkingstransacties
Bepaalde valutatermijntransacties kunnen volgens het risicomanagementbeleid van de Groep dienen als doeltreffende
afdekkingsconstructie, maar komen niet in aanmerking voor administratieve verwerking van afdekkingstransacties (“hedge
accounting”) volgens de specifieke regels in IAS 39. Wijzigingen in reële waarde van valutatermijncontracten die niet in
aanmerking komen voor administratieve verwerking van afdekkingstransacties volgens IAS 39 worden onmiddellijk in de
geconsolideerde resultatenrekening opgenomen.
Inkoop van eigen aandelen
Wanneer de Groep eigen aandelen inkoopt, wordt het betaalde bedrag, inclusief de toegerekende directe kosten, in mindering
van het eigen vermogen gebracht. De verkoopopbrengsten van aandelen worden direct opgenomen in het netto eigen vermogen,
zonder gevolgen voor het nettoresultaat.
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Niet langer in de balans opnemen (inclusief factoring)
Een financieel actief (of, indien van toepassing, een deel van een financieel actief of een deel van de groep van soortgelijke
financiële activa) wordt niet langer in de balans opgenomen indien:
▪▪ het recht om kasstromen uit het actief te ontvangen, vervalt; of
▪▪ De Groep haar rechten op de kasstromen uit dit actief heeft overgedragen of een verplichting is aangegaan om de ontvangen
kasstromen volledig en onverwijld te betalen aan een derde op grond van een overdrachtsovereenkomst ('pass-through
arrangement'); en ofwel (a) grotendeels alle risico’s en voordelen van dit actief heeft overgedragen, of (b) de Groep niet grotendeels
alle risico’s en voordelen van dit actief heeft overgedaan of behouden, maar de zeggenschap over dit actief heeft overgedragen.
Wanneer de Groep haar rechten om kasstromen te ontvangen uit een actief of een overeenkomst heeft overgedragen of een
overdrachtsovereenkomst is aangegaan, beoordeelt ze of en in welke mate ze de risico's en voordelen van het eigenaarschap
heeft overgedragen. Indien zij niet grotendeels alle risico’s en voordelen van dit actief heeft overgedragen of behouden,
noch de zeggenschap heeft overgedragen,
wordt dit actief opgenomen voor zover de Groep nog een voortgezette betrokkenheid heeft bij dit actief. In dat geval neemt de
Groep ook een bijbehorende verplichting op. Het overgedragen actief en de bijbehorende verplichting worden gewaardeerd op
een manier die de rechten en verplichtingen weergeeft die de Groep behouden heeft.
In het kader van de factoringovereenkomst van de Groep in Noorwegen, werden niet alle risico's van deze factoringvorderingen
overgedragen. Bijgevolg werden deze vorderingen op de balans behouden en de bijhorende factorbedragen opgenomen onder
kortlopende financiële verplichtingen.

VASTE ACTIVA AANGEHOUDEN VOOR VERKOOP
Vaste activa en groepen activa die worden afgestoten worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop wanneer hun
boekwaarde zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie en niet door het voortgezette gebruik ervan. Aangenomen wordt
dat deze voorwaarde alleen is vervuld wanneer de verkoop hoogst waarschijnlijk is en wanneer het actief (of de groep activa
die worden afgestoten) in zijn huidige toestand onmiddellijk beschikbaar is voor verkoop. De directie moet zich verbonden
hebben tot verkoop, die geacht wordt in aanmerking te komen voor opname als voltooide verkoop binnen één jaar na de datum
van classificatie.
Vaste activa (en groepen activa die worden afgestoten) geclassificeerd als aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd
tegen de laagste waarde van de vorige boekwaarde van de activa en de reële waarde minus verkoopkosten.

OVERHEIDSSUBSIDIES
Overheidssubsidies worden opgenomen als met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat:
▪▪ de Groep die de aan de subsidies gekoppelde voorwaarden zal vervullen
▪▪ de subsidies zullen worden ontvangen
Overheidssubsidies worden systematisch opgenomen als baten over de perioden die nodig zijn om deze subsidies toe te
rekenen aan de gerelateerde kosten die ze beogen te compenseren. Overheidssubsidies die kunnen worden ontvangen als
compensatie voor reeds opgelopen lasten of verliezen of met het oog op het verlenen van onmiddellijke financiële steun aan
de Groep zonder toekomstige gerelateerde kosten, worden opgenomen als baten van de periode waarin ze te ontvangen zijn.
Aan activa gerelateerde overheidssubsidies worden in mindering gebracht van de boekwaarde van het actief.
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VOORZIENINGEN
Voorzieningen worden opgenomen in de geconsolideerde balans wanneer:
(a)

er een bestaande (in rechte afdwingbare of feitelijke) verplichting is ten gevolge van een gebeurtenis in het verleden; en

(b)

het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen vereist zal zijn om de
verplichting af te wikkelen; en

(c)

het bedrag van de verplichting op betrouwbare wijze kan worden geschat.

Voorzieningen worden bepaald door op de verwachte toekomstige kasstromen een disconteringsvoet vóór belasting toe te
passen, die de huidige inschatting door de markt van de tijdswaarde van geld en de specifieke risico's van de verplichting
weerspiegelt. De afwikkeling van de verdiscontering wordt opgenomen als financiële kost.
Reorganisaties
Een reorganisatievoorziening wordt opgenomen wanneer de Groep een gedetailleerd formeel plan voor de reorganisatie
heeft uitgewerkt en bij de betrokkenen een geldige verwachting heeft gewekt dat zij de reorganisatie zal doorvoeren door
het plan te beginnen uitvoeren of door de belangrijke kenmerken ervan mee te delen aan de betrokkenen. De waardering van
een reorganisatievoorziening omvat uitsluitend de directe uitgaven die uit de reorganisatie voortvloeien, namelijk uitgaven
die noodzakelijk zijn als gevolg van de reorganisatie en die geen verband houden met de voortgezette activiteiten van de
onderneming.
Garantie
De Groep boekt de geschatte verplichting om haar producten die op de verkoopdatum van de producten of diensten in
kwestie nog onder garantie zijn, te herstellen of te vervangen. Deze voorziening wordt berekend op basis van de reparatie- en
vervangingsgraad uit het verleden.
Verlieslatende contracten
De Groep boekt een voorziening voor verlieslatende contracten wanneer de onvermijdelijke kosten die nodig zijn om de
verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen hoger liggen dan de economische voordelen die naar verwachting uit
het contract worden ontvangen.

ERKENNING VAN OPBRENGSTEN
Opbrengsten worden opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen met betrekking tot
transactie naar de entiteit zullen vloeien en deze voordelen op betrouwbare wijze kunnen worden gewaardeerd.
Omzet wordt gerapporteerd na aftrek van omzetbelastingen, kortingen of andere daarmee gelijkgestelde vergoedingen.
Verkoop van Goederen
De activiteit van de Groep bestaat uit de productie van communicatiesystemen. De contracten van de Groep met klanten voor
de verkoop van goederen omvatten doorgaans één prestatieverplichting. De opbrengsten van contracten met klanten worden
doorgaans geboekt wanneer de zeggenschap over de goederen of diensten overgedragen worden aan de klant, ten belope van
het bedrag waarop de onderneming verwacht recht te hebben in ruil voor die goederen of diensten. De Groep heeft over het
algemeen besloten dat zijn de principaal is in haar contractuele afspraken, omdat zij doorgaans de zeggenschap heeft over de
goederen of diensten vooraleer ze overgedragen worden aan de klant. De Groep heeft ook besloten dat de opbrengst op de
verkoop van goederen geboekt moet worden op het moment dat de zeggenschap over het actief overgedragen wordt aan de
klant, wat doorgaans gebeurt bij de levering van het product.
De Groep gaat na of er andere beloftes zijn in het contract die afzonderlijke prestatieverplichtingen doen ontstaan, waaraan
een deel van de transacties toegekend moeten worden (bv. garanties, getrouwheidspunten). Aangezien er geen variabele
vergoedingen, significante financieringscomponenten, niet-contante vergoedingen of te betalen vergoedingen aan klanten
opgenomen zijn in de contracten, wordt de transactieprijs volledig toegerekend aan de verkoop van de apparatuur.
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Verlenen van diensten / bestellingen in uitvoering
De Groep gaat na of er beloftes zijn in het contract die afzonderlijke prestatieverplichtingen vormen waaraan afzonderlijke
transactieprijzen toegerekend moeten worden. De Groep is verantwoordelijk voor het algemeen beheer van het project en
identificeert verschillende afzonderlijk te verstrekken prestatieverplichtingen, onder meer het ontwerp, de aankoop van
materialen, testfases, installatie en afwerking. De Groep brengt elk van deze prestatieverplichtingen afzonderlijk in rekening
omdat voor elke verplichting aparte diensten verleend worden aan de klanten van de groep.
De bedragen in de contracten van de Groep bevatten geen variabele vergoedingen, noch significante financieringscomponenten
en er zijn ten slotte ook geen niet-contante bedragen of te betalen vergoedingen aan de klant.
Royalty’s
Opbrengsten uit royalty’s worden opgenomen volgens het toerekeningsbeginsel in overeenstemming met de economische
realiteit van de desbetreffende overeenkomst. Op basis van tijdsevenredigheid bepaalde royalty’s worden lineair opgenomen
over de looptijd van de overeenkomst. Op productie, verkoop of andere maatstaven gebaseerde royaltyovereenkomsten worden
opgenomen onder verwijzing naar de onderliggende overeenkomst.
Renteopbrengsten
Renteopbrengsten (rentebaten) worden tijdsevenredig toegerekend onder verwijzing naar het uitstaande bedrag (niet-afgeloste
gedeelte) van de hoofdsom en de toepasselijke effectieve rentevoet, zijnde de rentevoet waardoor de geschatte toekomstige
contante ontvangsten precies worden gedisconteerd over de verwachte levensduur van het financiële actief tegen de netto
boekwaarde van het desbetreffende actief.
Dividenden
Dividenden worden opgenomen op het moment dat de aandeelhouder het recht heeft verkregen om de betaling te ontvangen.
Huuropbrengsten
Huuropbrengsten (huurbaten) worden lineair opgenomen over de looptijd van de desbetreffende huurovereenkomst.

WINSTBELASTINGEN
Belastinglasten berusten op de resultaten over het boekjaar en omvatten over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare
belastingen alsook uitgestelde belastingen.
Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen zijn de op de fiscale winst van de verslagperiode
verschuldigde belastingen, rekening houdend met aanpassingen in voorgaande jaren. Deze belastingen worden berekend op
basis van de lokale belastingtarieven die zijn aangenomen of waarvan het wetgevingsproces materieel is afgesloten op de
balansdatum.
Uitgestelde belastingen worden opgenomen voor de verschillen tussen de boekwaarden van activa en verplichtingen in de
jaarrekening en de overeenkomstige fiscale boekwaarden die voor de berekening van de fiscale winst worden gebruikt, en
worden verantwoord volgens de balansmethode. Uitgestelde belastingverplichtingen worden doorgaans opgenomen voor alle
belastbare tijdelijke verschillen, en uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen in zoverre het waarschijnlijk is dat
er fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee het verrekenbare tijdelijke verschil kan worden verrekend. Deze uitgestelde
belastingvorderingen en –verplichtingen worden niet opgenomen indien de tijdelijke verschillen ontstaan uit goodwill of uit de
eerste opname (anders dan voor een bedrijfscombinatie) van andere activa en verplichtingen in een transactie die geen invloed
heeft op de fiscale winst of op de winst vóór belasting.
Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen voor alle belastbare tijdelijke verschillen die verband houden met
investeringen in dochterondernemingen, filialen en geassocieerde deelnemingen, en belangen in joint ventures, tenzij de Groep
het tijdstip kan bepalen waarop het tijdelijke verschil wordt afgewikkeld, en het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in
de nabije toekomst niet zal worden afgewikkeld. Uitgestelde belastingvorderingen die voortvloeien uit verrekenbare tijdelijke
verschillen verbonden met zulke investeringen en belangen worden alleen opgenomen in zoverre het waarschijnlijk is dat er
voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verwacht wordt dat
de tijdelijke verschillen in de nabije toekomst zullen worden afgewikkeld.
De boekwaarde van uitgestelde belastingvorderingen wordt op elke balansdatum geëvalueerd en verlaagd in zoverre het
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niet langer waarschijnlijk is dat voldoende fiscale winst beschikbaar zal zijn om het mogelijk te maken het voordeel van deze
uitgestelde belastingvordering geheel of gedeeltelijk aan te wenden.
Uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar verwachting
van toepassing zullen zijn op de periode waarin de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op
basis van de belastingtarieven (en de belastingwetgeving) waarvan het wetgevingsproces (materieel) is afgesloten op de
balansdatum. De waardering van uitgestelde belastingverplichtingen en –vorderingen weerspiegelt de fiscale gevolgen die
zouden voortvloeien uit de wijze waarop de Groep op de balansdatum de boekwaarde van haar activa en verplichtingen
verwacht te realiseren of af te wikkelen.
Uitgestelde belastingvorderingen en –verplichtingen worden gesaldeerd als de Groep een in rechte afdwingbaar recht
heeft om de actuele belastingvorderingen te salderen met de actuele belastingverplichtingen en als zij verband houden
met winstbelastingen die door dezelfde belastingautoriteit worden geheven en de Groep voornemens is haar actuele
belastingvorderingen en actuele belastingverplichtingen op netto basis respectievelijk af te wikkelen en te realiseren.
Over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen en uitgestelde belastingen worden als baten of lasten in de
winst-en-verliesrekening opgenomen, tenzij ze verband houden met posten die direct in het eigen vermogen worden verwerkt,
in hetwelk geval de belastingen eveneens direct in het eigen vermogen worden verwerkt, of wanneer ze ontstaan uit de eerste
opname voor een bedrijfscombinatie. In geval van een bedrijfscombinatie worden de fiscale gevolgen in aanmerking genomen
voor het berekenen van de goodwill of het bepalen van het surplus van het belang van de overnemende partij in de netto reële
waarde van de overgenomen identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen dat hoger ligt dan de
kostprijs.

PERSONEELSBELONINGEN
Pensioenverplichtingen
De Groep heeft een aantal toegezegd-pensioenregelingen en toegezegde-bijdrageregelingen, waarvan de activa gehouden
worden in aparte door trustees beheerde fondsen of verzekeringsmaatschappijen. Betalingen aan vaste-bijdrageregelingen
worden in kosten genomen op het ogenblik dat ze betaalbaar zijn.
De verplichtingen van de Groep uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen en de bijbehorende kosten worden gewaardeerd
op basis van de “toekomstigpensioenwaarderingsmethode” (“projected unit credit”-methode), terwijl op elke balansdatum
actuariële waarderingen worden uitgevoerd. Actuariële winsten en verliezen van de Groep uit hoofde van toegezegde
pensioenregelingen worden onmiddellijk verwerkt als een boeking in niet-gerealiseerde resultaten (OCI).
Andere langetermijnpersoneelsbeloningen
Deze beloningen worden op dezelfde grondslagen verwerkt als de vergoedingen na uitdiensttreding.
Ontslagvergoedingen
Ontslagvergoedingen zijn verschuldigd als het dienstverband van een werknemer beëindigd wordt vóór de normale
pensioendatum, of wanneer een werknemer ermee instemt in ruil voor deze vergoedingen vrijwillig ontslag te nemen.
Ontslagvergoedingen worden opgenomen als de Groep zich aantoonbaar heeft verbonden: hetzij tot beëindiging van het
dienstverband van huidige werknemers in overeenstemming met een gedetailleerd formeel plan zonder mogelijkheid om het
plan in te trekken, hetzij tot betaling van ontslagvergoedingen als gevolg van een aanbod dat aan werknemers is gedaan om
vrijwillig ontslag te stimuleren. Ontslagvergoedingen die pas na 12 maanden na de balansdatum betaalbaar zijn, worden tegen
contante waarde verdisconteerd.
Winstdelings- en bonusregelingen
De Groep neemt een verplichting en een last op voor winst- en bonusuitkeringen op basis van een formule waarin rekening is
gehouden met de winst die toerekenbaar is aan de aandeelhouders van de vennootschap na bepaalde aanpassingen. De Groep
neemt een voorziening op wanneer zij contractueel daartoe verplicht is of wanneer een feitelijke verplichting ontstaan is uit in
het verleden bestendig toegepaste praktijken.
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FINANCIËLE RISICOFACTOREN
Schommelingen van de wisselkoersen op aan- en verkopen, leningen tussen ondernemingen en rentetarieven zijn risico’s eigen
aan het normale verloop van de bedrijfsvoering. De entiteiten van de Groep trachten de potentiële ongunstige effecten van deze
financiële risico’s op de financiële prestaties van hun lokale bedrijfsuitoefening tot een minimum te beperken.

BELEIDSDOELSTELLINGEN INZAKE FINANCIEEL RISICOBEHEER
De afdeling Corporate Treasury van de Groep verleent diensten aan de ondernemingen, coördineert de toegang tot binnenlandse
en internationale financiële markten, en volgt de risico's verbonden aan de bedrijfsuitoefening nauwgezet op. Deze risico's
omvatten marktrisico’s (inclusief koersrisico’s, renterisico’s op reële waarde en prijsrisico’s), kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s
en renterisico’s op kasstromen.
De Groep beoogt de gevolgen van deze risico’s minimaal te houden door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten
(“derivaten”) om de gelopen risico’s af te dekken. Het gebruik van derivaten wordt geregeld door de Groepsregels die door
de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd. In deze groepsregels zijn beginselen en grondslagen vastgelegd met betrekking tot
valutarisico’s, renterisico’s, kredietrisico’s, het gebruik van afgeleide en niet-afgeleide financiële instrumenten, en het beleggen
van liquiditeitsoverschotten.
Interne auditors zien doorlopend toe op de naleving van deze beleidslijnen en obligolimieten. De Groep sluit geen contracten of
verhandelt geen financiële instrumenten, waaronder afgeleide financiële instrumenten, voor speculatieve doeleinden.

VALUTARISICO'S
Zenitel is blootgesteld aan wisselkoersschommelingen die aanleiding kunnen geven tot winst of verlies uit valutatransacties.
Aangezien Zenitel belangrijke activiteiten heeft in de Verenigde Staten, Noorwegen en Azië kunnen wisselkoersschommelingen
van de USD, NOK en de SGD ten opzichte van de euro invloed hebben op de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap.
Bovendien is de Groep wereldwijd actief, waardoor zij valutarisico’s loopt op de deviezentransacties die door haar verschillende
dochterondernemingen worden aangegaan in andere munten dan de functionele valuta, met name ten aanzien van NOK, DKK,
USD en SGD.
Aangezien het grootste deel van de export van het Noorse bedrijf in euro plaatsvindt, heeft Zenitel Norway AS een tekort aan
NOK en een overschot in euro. Het bedrijf voert afdekkingstransacties uit die nodig zijn om de wisselkoers tussen EUR/NOK op
een voortschrijdende basis veilig te stellen.
Meer informatie over deze bestaande Afdekkingen wordt in toelichting 28 gegeven.

WISSELKOERSRISICO OP TRANSACTIES
Wat het valutarisico op leningen betreft, is het beleid van de vennootschap erop gericht de dochterondernemingen zoveel
mogelijk leningen te laten aangaan in hun functionele valuta. Het valutarisico op transacties wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door openstaande valutaposities van groepsondernemingen ten opzichte van respectievelijk de DKK, NOK, USD en SGD. Op
basis van de gemiddelde volatiliteit gedurende de voorbije 5 jaar van die valuta ten aanzien van de euro voor respectievelijk 2018
en 2017 hebben we het redelijkerwijs mogelijke wisselkoersverschil voor die valuta's als volgt bepaald:

Slotkoers
31 dec. 2018

Mogelijke volatiliteit
van
rentepercentages
in %

Voor de
gevoeligheidsanalyse
gebruikte koersen

NOK

9,94

4,6%

DKK

7,47

USD

1,14

SGD

1,56

1 euro is gelijk aan

Slotkoers
31 dec. 2017

Mogelijke volatiliteit
van
rentepercentages
in %

Koersen gebruikt voor
gevoeligheidsanalyse

9,49 - 10,39

9,84

6,5%

9,20 - 10,48

0,1%

7,46 - 7,48

7,45

0,1%

7,44 - 7,46

6,2%

1,07 - 1,21

1,20

8,5%

1,10 - 1,30

3,4%

1,51 - 1,61

1,60

4,2%

1,53 - 1,67

Indien de koers van de bovenvermelde valuta’s tijdens 2018 en 2017 zou zijn gestegen/gedaald ten opzichte van de euro binnen
de hierboven geschatte bandbreedte, dan zou indien alle andere omstandigheden ongewijzigd blijven (ceteris paribus) de
impact op het nettoresultaat verwaarloosbaar geweest zijn in 2018 (minder dan 0,1 miljoen euro) en 2017 (minder dan 0,1 miljoen
euro). Ook de gevolgen voor andere eigen-vermogenscomponenten m.b.t. 2018 en 2017 zouden verwaarloosbaar gebleven zijn.
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RISICO VAN OMREKENINGSVERSCHILLEN
100 procent van de inkomsten van Zenitel wordt gegenereerd door dochterondernemingen. 85 procent (2017: 85 procent) van
de inkomsten is afkomstig van dochtermaatschappijen in niet-eurolanden. Er is sprake van een wisselkoersrisico wanneer de
financiële gegevens van die buitenlandse activiteiten in de gebruikelijke munt van Zenitel, namelijk de euro, worden omgezet.
De vreemde valuta's waarin de dochterondernemingen van Zenitel hun activiteiten uitoefenen zijn de NOK, DKK, USD en SGD.
Op basis van de gemiddelde volatiliteit gedurende de voorbije 5 jaar van die valuta ten aanzien van de euro voor respectievelijk
2018 en 2017 hebben we het redelijkerwijs mogelijke wisselkoersverschil voor die valuta ten aanzien van de euro als volgt
bepaald.
Koersen gebruikt in de
gevoeligheidsanalyse voor
2018
1 euro
is gelijk
aan

Koersen gebruikt voor de
gevoeligheidsanalyse voor 2017

Mogelijke
gemiddelde
koers

Slotkoers
31 dec.
2017

Gem.
koers
2017

Mogelijke
koersvolatiliteit
in 2017

Mogelijke
slotkoers

Mogelijke
gemiddelde
koers

9,49
-10,39

9,19 - 10,07

9,84

9,37

6,47%

9,20 - 10,48

8,76 - 9,98

0,13%

7,46 - 7,48

7,44 - 7,46

7,45

7,44

0,13%

7,44 - 7,46

7,43 - 7,45

1,18

6,21%

1,07 - 1,21

1,11 - 1,25

1,20

1,14

8,53%

1,10 - 1,30

1,04 - 1,24

1,59

3,41%

1,51 - 1,61

1,54 - 1,64

1,60

1,56

4,18%

1,53 - 1,67

1,49 - 1,63

Slotkoers
31 dec.
2018

Gem.
Koers
2018

Mogelijke
koersvolatiliteit
in 2018

NOK

9,94

9,63

4,57%

DKK

7,47

7,45

USD

1,14

SGD

1,56

Mogelijke
slotkoers

Indien de euro in 2018 en 2017 met de hierboven geschatte wisselkoersverschillen zou zijn gestegen/gedaald ten opzichte van
de bovenstaande valuta, en alle andere variabelen constant blijven, zou de winst in 2018 0,1 miljoen euro meer/minder hebben
bedragen, ofwel 0,6% van het netto-inkomen meer/minder (2017: 0,2 miljoen euro of 7,3% van het netto-inkomen), terwijl de
reserves voor omrekeningsverschillen in het eigen vermogen 0,1 miljoen euro meer/minder hadden bedragen, ofwel 0,5% van
het totale eigen vermogen meer/minder (2017: 1,9 miljoen euro of 6,9% van het totale eigen vermogen).

KREDIETRISICO'S
Het kredietrisico omvat alle soorten risico's die gepaard gaan met tegenpartijen, dit wil zeggen de kans dat tegenpartijen hun
verplichtingen tegenover Zenitel niet nakomen in het kader van leningen, afdekkingstransacties (hedging) en andere financiële
activiteiten. De vennootschap heeft beleidsregels uitgewerkt om het kredietrisico op tegenpartijen te bewaken en te beheersen.
Zenitel beperkt de blootstelling aan het kredietrisico van tegenpartijen door richtlijnen toe te passen voor de kredietverlening
aan tegenpartijen, door te streven naar een brede spreiding van tegenpartijen, door afgesproken limieten voor vorderingen op
tegenpartijen toe te passen en door grenswaarden voor de looptijd van financiële activa in acht te nemen. Voor belangrijke
projecten moet een beroep worden gedaan op kredietverzekeringsmaatschappijen of gelijksoortige instellingen. Het kredietrisico
op liquide middelen is beperkt aangezien de tegenpartijen banken zijn waaraan internationale kredietratingbureaus een hoge
rating hebben toegekend.
De Groep heeft geen kredietrisicoconcentratie van betekenis. Een ouderdomsanalyse van de handels- en andere vorderingen
is in Toelichting 22 opgenomen.

Het door de Groep gelopen maximale kredietrisico kan als volgt worden voorgesteld:
(in miljoen euro)

Andere financiële activa
Handels- en overige vorderingen
Geldbeleggingen
Totaal

31 december

2018

2017

0,2

0,2

12,0

10,8

0,8

0,7

13,0

11,7

De meeste vorderingen van de Groep zijn betaalbaar binnen de 90 dagen en bestaan hoofdzakelijkuit vorderingen op
consumenten en zakelijke klanten.
LIQUIDITEITSRISICO'S
Het liquiditeitsrisico is gekoppeld aan de ontwikkeling van onze vlottende activa en kortlopende verplichtingen. De Groep houdt
toezicht op de wijzigingen in deze vlottende activa en kortlopende verplichtingen door periodiek controles uit te voeren en
kengetallen (ratio’s) te berekenen. Meer informatie over de bestaande lijnen wordt in Toelichting 25 gegeven.
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In de volgende tabel staan nadere bijzonderheden over de resterende contractuele looptijden van financiële verplichtingen per
31 december 2018 en 2017.
(in miljoen euro)

31 december

31 december

2018

2017

Totaal

Betaling
verschuldigd
binnen 1 jaar
of minder

Betaling
verschuldigd later
dan één jaar maar
niet later dan vijf
jaar

Betaling
verschuldigd
later dan vijf
jaar

Totaal

Betaling
verschuldigd
binnen 1 jaar
of minder

Betaling
verschuldigd
later dan één
jaar maar niet
later dan vijf jaar

Betaling
verschuldigd
later dan vijf
jaar

Gebruikte factoringsfaciliteit

2,0

2,0

-

-

1,5

1,5

-

-

Handelsschulden

13,9

13,9

-

-

10,9

10,9

-

-

Financiële
leaseverplichtingen*

0,1

-

0,1

0,0

0,1

-

0,1

0,0

Totaal

16,0

15,9

0,1

0,0

12,5

12,4

0,1

0,0

* inclusief toekomstige niet-gedisconteerde rentebetaling

RENTERISICO'S
De Groep loopt een renterisico omdat haar entiteiten geld lenen tegen vaste en variabele rentevoeten. De Groep beheerst het
risico door een zorgvuldig afgewogen mix te handhaven tussen leningen met een vaste en variabele rentevoet. Per ultimo 2018
en 2017 had de Groep geen renteswap- of rentetermijncontracten. In de volgende tabel staan nadere bijzonderheden over de
resterende uitstaande schulden per jaareinde, met de respectieve gemiddelde rentevoeten:

Rentelast
2018

Gem.
rentevoet
2018

Mogelijke
volatiliteit
van de
rente in
2018

Openstaande
schuld op 31
december
2017

Rentelast
2017

Gem.
rentevoet
2017

Mogelijke
volatiliteit van de
rente in 2017

2,0

0,1

2,89%

1,9%

1,5

0,1

2,19%

1,7%

Financiële
leaseverplichtingen

0,1

-

5,26%

Vaste
rente

0,1

-

5,26%

Vaste rente

Totaal

2,1

0,1

1,6

0,1

Openstaande
schuld op 31
december
2018

Gebruikte
factoringsfaciliteit

RENTEGEVOELIGHEID
Het renterisico van de Groep vloeit hoofdzakelijk voort uit de variabele rentevoet op kortlopende bankleningen.
Als we een redelijkerwijs mogelijke stijging/daling van de marktrente (schommelingen zoals aangegeven in de bovenstaande
tabel) veronderstellen waarbij alle andere variabelen constant blijven, dan zou het nettoresultaat over 2018 0,01 miljoen euro
lager/hoger zijn (2017: 0,01 miljoen euro lager/hoger). De impact op de rentebaten van rentedragende financiële activa (zoals
financiële leasevorderingen en deposito’s in contanten) is hierbij niet meegerekend omdat de impact verwaarloosbaar is.
De in de bovenstaande tabel aangegeven geschatte rentevolatiliteit in 2018 en 2017 is gebaseerd op de gemiddelde schommeling
van de rentevoet tijdens de respectievelijke jaren

AANDELENRISICO’S
Het bedrijf heeft een belang in Beijing Nera Stentofon Communication Equipment in China (10%) en Zenitel UK (15%). Zie
Toelichting 19 van deze jaarrekening.

CRUCIALE BEOORDELINGEN IN DE TOEPASSING VAN DE GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE
VERSLAGGEVING EN BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN ONZEKERHEID BIJ RAMINGEN
Bij het toepassen van de in dit gedeelte beschreven grondslagen van de financiële verslaggeving van de Groep dient de directie
kritische vragen te stellen over, en schattingen en veronderstellingen te maken bij de boekwaarden van activa en verplichtingen
die niet gemakkelijk van andere bronnen afgeleid kunnen worden. De schattingen en bijbehorende beoordelingen berusten op
ervaringen uit het verleden en op andere factoren die als ter zake doend zijn aan te merken. De werkelijke resultaten kunnen
van deze schattingen afwijken.
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De schattingen en daarbij gemaakte veronderstellingen worden doorlopend herzien, zeker gezien de huidige economische en
financiële crisis, en gezien de huidige financiële positie van de Groep. Schattingswijzigingen worden verwerkt in de periode
waarin de wijziging plaatsvindt indien de wijziging alleen invloed heeft op die periode of in de periode waarin de wijziging
plaatsvindt alsook in toekomstige perioden, indien de wijziging invloed heeft op beide.
Hieronder volgen de cruciale beoordelingen die de directie heeft gemaakt bij het toepassen van de grondslagen voor financiële
verslaggeving van de entiteit, en die de meest significante effecten hebben op de in de jaarrekening opgenomen bedragen
BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING VAN GOODWILL
De goodwill die bij overnames ontstaat, heeft betrekking op de waarde waarmee de kostprijs van de overname de
veronderstelde reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen dochteronderneming overschrijdt
op de overnamedatum. In overeenstemming met IAS 36 wordt de goodwill die ontstaat bij consolidatie, jaarlijks op bijzondere
waardevermindering getoetst; of vaker indien er aanwijzingen zijn dat de goodwill een bijzondere waardevermindering
heeft ondergaan, conform IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa. Deze norm schrijft tevens voor dat de goodwill
vanaf de overnamedatum toegerekend moet worden aan alle kasstroomgenererende eenheden (KGE's) of aan elke groep
kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting voordeel zullen halen uit de synergie in de bedrijfscombinatie. De KGE's
waaraan goodwill is toegerekend zijn per balansdatum op bijzondere waardevermindering getoetst door de boekwaarde van de
eenheid te vergelijken met de realiseerbare waarde (reële waarde minus verkoopkosten of, indien hoger, de bedrijfswaarde).
Zenitel heeft slechts een KGE waarop goodwill geboekt werd, de SCS-divisie.
Met behulp van de ‘waarde-in-gebruik’-methode (value in use method) heeft de directie van Zenitel kasstroomprognoses voor
alle KGE's of voor elke groep KGE's gemaakt, waarbij die KGE's als juridische entiteiten of business units van de Vennootschap
beschouwd worden. Belangrijkste veronderstellingen die bij de ‘waarde-in-gebruik’ berekening zijn toegepast omvatten de
disconteringsfactor en de verwachte toekomstige netto kasstromen uit producten en diensten.
De disconteringsvoet (voor belastingen) die op kasstroomprognoses is toegepast, is de gewogen gemiddelde vermogenskost
van 11,6% (disconteringsvoet voor belastingen 2017: 12,2%). De componenten ter bepaling van de WACC zijn gebaseerd op
sectorspecifieke parameters die van verscheidene banken en analisten worden ontvangen en ze houden rekening met de
financiële positie van Zenitel en de historische prestaties van de individuele CGU. De kasstroomprognose wordt berekend
over een periode van 5 jaar, inclusief een eindwaarde op het einde van 2023. De kasstroom is gebaseerd op de gerealiseerde
prestaties en de geschatte ontwikkeling van de belangrijkste factoren. Men gaat uit van de volgende veronderstellingen:
▪▪ Groeipercentage van 2,0% (2017: 2,0%) toegepast op bedrijfsopbrengsten.
▪▪ Groeipercentage van 2,0% (2017: 2,0%) toegepast op de eindwaarde.
▪▪ Inflatie van 2,71% (2017: 1,47%) toegepast op bedrijfskosten (gewogen gemiddelde inflatie van elk land waarin de
kasstroomgenererende eenheden actief zijn).
▪▪ De kostprijs van de verkopen als percentage van de omzet bleef stabiel in de volgende jaren.
De directie bepaalde deze veronderstellingen op basis van prestaties uit het verleden en verwachtingen omtrent
marktontwikkelingen.
De berekening toont een buffer (verschil tussen de ‘waarde-in-gebruik’ en de boekwaarde) van 51,3 miljoen euro en de
gevoeligheidsanalyse toont aan dat 3,6% (2017: 2,6%) moet worden afgetrokken van het groeipercentage vooraleer een
waardeverminderingsverlies plaatsvindt op goodwill. De KGE SCS vereist een WACC die 28,7% overschrijdt vooraleer er een
waardeverminderingsverlies plaatsvindt op goodwill (2017: 35,3%).
De vennootschap kan niet voorspellen of en wanneer een gebeurtenis een bijzondere waardevermindering zal teweegbrengen
en hoe die bijzondere waardevermindering de waarde van de overgedragen activa zal beïnvloeden. Zenitel is ervan overtuigd
dat al haar prognoses redelijk zijn. Ze zijn in overeenstemming met de interne verslaggeving en weerspiegelen de beste
prognoses van de directie. Er bestaan echter inherente onzekerheden die de directie niet kan controleren. Hoewel een
verandering in de gebruikte prognoses een belangrijke impact op de berekening van de reële waarden kan hebben en een ten
laste van het resultaat geboekte bijzondere waardevermindering kan teweegbrengen, is de vennootschap niet op de hoogte
van redelijkerwijs mogelijke veranderingen in de toegepaste belangrijkste veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de
boekwaarde van een bedrijfseenheid de realiseerbare waarde overschrijdt.
VOORWAARDELIJKE GEBEURTENISSEN
De berekening en bepaling van de voorwaardelijke activa en verplichtingen werd kritisch beoordeeld, zoals in Toelichting 27 en
29 wordt vermeld.
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TOELICHTINGEN BIJ
DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING
1. OPBRENGSTEN
Hier volgt een analyse van de opbrengsten van de Groep voor het jaar.
(in duizenden euro)

Opbrengsten uit de verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verrichting van diensten
Totaal ontvangsten

31 december

2018

2017

61.756

59.499

75

416

61.831

59.915

In de bovenstaande tabel werden de goederen die deel uitmaken van een volledig systeemintegratie project als opbrengsten
uit dienstverlening opgenomen aangezien die goederen deel uitmaken van een volledige oplossing die door de Vennootschap
werd verkocht.

2. GESEGMENTEERDE INFORMATIE
Doordat Zenitel in 2015 haar Caraïbische bedrijf verkocht heeft, is de Zenitel Groep niet langer georganiseerd in verschillende
bedrijfssegmenten.
INFORMATIEVERSTREKKING VOOR DE HELE ENTITEIT
Informatie over geografische regio's:
(in duizenden euro)

31 december

2018

2017

-

-

38.741

33.691

Singapore

3.585

3.962

Finland

3.701

4.090

Frankrijk

4.925

4.707

USA

8.021

9.329

Andere vreemde landen

2.858

4.136

61.831

59.915

Omzet
België (thuisland)
Noorwegen

Totaal
(In duizenden euro)

31 december

2018

2017

Vaste activa, gelegen in
België (thuisland)
Noorwegen
Andere vreemde landen
Totaal

-

-

4.055

4.318

356

394

4.411

4.712
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3. BEDRIJFSCOMBINATIE
Zenitel nam in november 2018 de Phontech-activiteiten over van Jotron AS. Phontech is gespecialiseerd in intercom- en
omroepsystemen en algemeen-alarmsystemen voor de maritieme markt en de olie- & gasmarkten waarin het wereldwijd
aanwezig is. Deze strategische overname versterkt de positie van Zenitel als wereldwijd marktleider in intelligente kritieke
communicatieoplossingen in de maritieme sector. De aankoopprijs werd volledig gefinancierd met eigen middelen.
De groeistrategie van Zenitel op lange termijn blijft gericht op aanwezigheid in verschillende markten en op mogelijke overnames.
De omzet van de Phontech-activiteiten na de overnamedatum bedroeg 0,6 miljoen euro en het bedrijfsresultaat was goed voor
-0,2 miljoen euro.
(In duizenden euro)

31 december

Reële waarde
310
1.390
1.700
85
85
1.615

Materiële vaste activa
Voorraad
TOTAAL ACTIVA
Handels- en overige schulden
TOTAAL PASSIVA
Totale identificeerbare nettoactiva tegen reële waarde
Winst uit voordelige koop
Overgedragen aankoopbedrag

-378
1.237

De transactiekosten ten belope van 0,2 miljoen euro werden geboekt als advieskosten en de winst uit voordelige koop van 0,4
miljoen euro werd geboekt onder de post Financiële opbrengsten van de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op
31 december 2018.
De allocatie van de initiële aankoopprijs werd afgerond op 31 december 2018 en er werden geen aanpassingen geïdentificeerd.

4. GRONDSTOFFEN EN HULPSTOFFEN
(In duizenden euro)

Toeleveringen
Onderaannemers
Wijzigingen in de voorraad afgewerkte producten en in de bestellingen
in uitvoering
Overige
Totaal van de grond- en hulpstoffen

31 december

2018
29.513
235
-3.211

2017
26.152
205
-1.114

164
26.701

124
25.367

5. PERSONEELSBELONINGEN
(in duizenden euro)

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Andere personeelsbeloningen
Kortetermijnpersoneelsbeloningen

2018
17.645
2.371
814
20.830

2017
17.090
2.257
834
20.181

Pensioenkosten – toegezegde-bijdrageregelingen
Pensioenkosten – toegezegd-pensioenregelingen
Pensioenkosten
TOTAAL VAN DE PERSONEELSBELONINGEN
Gemiddelde personeelsbezetting

736
736
21.566
300

744
32
776
20.957
264

286
14

249
15

Bedienden
Management
In 2018 en 2017 waren er geen reorganisatiekosten.
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6. FACILITAIRE KOSTEN
(in duizenden euro)

31 december

2018
2.237
307
66
384
1.149
4.143

Huisvestingskosten (huur en gemeenschappelijke kosten)
Telecommunicatiekosten
Verzekeringen
Nutsvoorzieningen
Andere facilitaire kosten
Totaal van de facilitaire kosten

2017
2.195
352
60
466
854
3.927

7. OVERIGE KOSTEN
(in duizenden euro)

31 december

2018
677
1.632
600
315
3.224

Advertentie, reclame en handelsbeurzen
Reizen en daarmee samenhangende kosten
Wagenkosten
Overige
Totaal van de overige kosten

2017
760
1.544
593
401
3.298

8. ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGSKOSTEN
(in duizenden euro)

31 december

Onderzoeks- en ontwikkelingskosten

2018

2017

2.941

2.531

Waarvan 2,2 miljoen euro (2,0 miljoen in 2017) werd opgenomen in de post Personeelsbeloningen (Lonen en salarissen).
In 2018 en 2017 werden ontwikkelingskosten niet langer op de balans geplaatst.

9. FINANCIËLE OPBRENGSTEN
(in duizenden euro)

31 december

2018
Winst uit voordelige koop (toelichting 3)
Overige (totaal van niet-materiële posten)
Totaal van de financiële opbrengsten

2017

378

0

35

96

413

96

10. FINANCIËLE KOSTEN
(in duizenden euro)

Rente op bankkredieten in rekening-courant,
factoringsfaciliteit en bankleningen
Rente op financiële leaseverplichtingen
Andere financiële kosten
Totaal van de financiële kosten

31 december

gebruikte

2018
59

2017
46

-6
284
337

1
257
304

De gewogen gemiddelde leenrentevoet bedraagt 1,9% per jaar (2017: 1,7% per jaar)
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11. NETTOWINST/(NETTOVERLIES) OP WISSELKOERSVERSCHILLEN
(in duizenden euro)

31 december

2018
-662

2017
-2.032

Koerswinsten

805

1.751

Nettowinst/(nettoverlies) op wisselkoersverschillen

143

-281

Wisselkoersverliezen

12. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
(In duizenden euro)

31 december

Toelichtingen
Over de verslagperiode verschuldigde belastinglasten/(verrekenbare
belastingbaten)
Aanpassing van de verschuldigde belasting van overige jaren,
opgenomen in huidig boekjaar
Uitgestelde belastingen
Totaal van de belastinglasten/(belastingbaten) met betrekking tot
voortgezette bedrijfsactiviteiten

13

2018

2017

174

6

176

50

380

747

730

803

De belastingen op de groepswinst vóór belastingen verschillen als volgt van het theoretische bedrag berekend met toepassing
van het belastingtarief van het thuisland:
(In duizenden euro)

31 december

2018

2017

Winst vóór belasting

3.383

3.068

Belasting berekend aan een belastingtarief van 29,58% (2018) en 33,99% (2017)

1.001

1.043

-175

-238

Gevolgen van:
- Verschillende belastingtarieven in andere landen
- Aanpassingen genoteerd in het huidige jaar m.b.t. belastingen van vorige jaren
- Belastingvrije inkomsten
- Fiscaal niet-aftrekbare lasten
- Aanwending van voorheen niet-opgenomen fiscale verliezen
- Overige
- Opgenomen fiscale verliezen
- Niet-opgenomen fiscale verliezen van het lopende jaar
Totaal van de belastinglasten/(belastingbaten)

176

34

-427

-170

330

347

-159

-54

124

42

-159

-324

19

123

730

803

Het toegepaste belastingtarief voor de reconciliatie in 2018 en 2017 is de vennootschapsbelasting van 29,58% (2018) en 33,99%
(2017) die door bedrijfsentiteiten in België verschuldigd zijn op belastbare winsten krachtens de belastingwetgeving binnen
deze jurisdictie.
Er werd geen winstbelasting rechtstreeks in het eigen vermogen of in de andere elementen van het totaalresultaat opgenomen
in 2018 noch in 2017.

13. UITGESTELDE WINSTBELASTINGEN
Uitgestelde winstbelastingen worden volledig berekend op basis van tijdelijke verschillen volgens de ‘liability method’ tegen
een hoofdbelastingtarief van 23,0% (2017: 24,0 %). Dit percentage is het gewogen gemiddelde belastingtarief in landen waarin
uitgestelde belastingen worden erkend.
Uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen voor overgedragen fiscale verliezen in zoverre het waarschijnlijk is dat
het belastingvoordeel gerealiseerd zal kunnen worden via de toekomstige fiscale winsten. Het businessplan op lange termijn
werd gebruikt om de basis te bepalen waarop de bedragen van de uitgestelde belastingvorderingen werden opgenomen.
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De uitgestelde belastingvorderingen hebben betrekking op overgedragen fiscale verliezen van Zenitel Norway AS en een deel
van Zenitel NV.
(in duizenden euro)

31 december

2018

2017

Stand primo boekjaar
- uitgestelde belastingverplichting
- uitgestelde belastingvordering

-25

-11

1.194

2.072

-380

-747

(Verrekenbare)/verschuldigde belastingen
resultatenrekening
Andere wijzigingen

5

-145

794

1.169

- uitgestelde belastingverplichting

-28

-25

- uitgestelde belastingvordering

822

1.194

Aan het einde van het jaar
In de balans opgenomen als

De andere wijzigingen hebben hoofdzakelijk betrekking op wisselkoerseffecten.
Uitgestelde belastingvorderingen
(-verplichtingen)

Per 31 december 2016

Bijzondere
waardeverminderingen

Fiscale
verliezen

Voorzieningen

Afschrijving

Overige

Totaal

432

1.486

92

97

-46

2.061

-124

-631

-10

-5

23

-747

Andere wijzigingen

-29

-47

-7

-7

-55

-145

Per 31 december 2017

279

808

75

85

-78

1.169

Geboekt als baten/(lasten) in W&V

-52

-280

-77

-22

51

-380

Geboekt als baten/(lasten) in W&V

Andere wijzigingen
Per 31 december 2018

-1

6

2

-1

-1

5

226

534

0

62

-28

794

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd als de Vennootschap een in rechte afdwingbaar
recht heeft om actuele belastingvorderingen te salderen met actuele belastingverplichtingen en als zij verband houden
met uitgestelde winstbelastingen die door dezelfde belastingautoriteit worden geheven. De volgende bedragen, bepaald na
eventuele saldering, worden in de geconsolideerde balans verwerkt:
(in duizenden euro)

31 december

2018

2017

Uitgestelde belastingvorderingen

822

1.194

Uitgestelde belastingverplichtingen

-28

-25

Totaal

794

1.169

Voor de ondernemingen van de Groep met overgedragen fiscale verliezen zijn we nagegaan in hoeverre het waarschijnlijk is
dat toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn waarmee de ongebruikte fiscaal verrekenbare tegoeden verrekend
kunnen worden. Hierna volgen de groepsmaatschappijen, met vermelding van de beschikbare overgedragen fiscale verliezen,
waarvoor geen uitgestelde belastingvorderingen zijn geboekt.
De volgende bedrijven hebben niet-opgenomen fiscale verliezen (en tegoeden):
(In duizenden euro)

Onderneming
Zenitel NV
Zenitel Finance Netherlands BV
Zenitel France S.A.

31 december

2018

2017

Vervaldatum

49.508

53.685

Geen

7.846

8.110

10 jaar

0

1.512

Geen

Zenitel Finland Oy

1.074

1.423

10 jaar

Zenitel Denmark A/S

4.437

4.280

Geen

910

977

Geen

Zenitel Italy SRL

Sommige overgedragen fiscale verliezen per jaareinde 2018 in bovenstaande tabel hebben een vervaldatum. Overgedragen
fiscale verliezen per jaareinde 2017 hadden eveneens een vervaldatum.
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14. WINST PER AANDEEL
14.1 GEWONE WINST PER AANDEEL
De gewone winst per aandeel, wordt berekend door het aan de aandeelhouders toerekenbare nettoresultaat te delen door
het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen in omloop tijdens het boekjaar, exclusief de gewone aandelen die de
Vennootschap heeft ingekocht en als ingekochte eigen aandelen aanhoudt.
31 december

Gewone winst per aandeel (euro) voortgezette bedrijfsactiviteiten

2018

2017*

0,80

0,69

De berekening van de gewone winst per aandeel berust op de volgende winstgegevens en op het volgende gewogen gemiddelde
aantal gewone aandelen:
Nettowinst/(nettoverlies)
duizenden euro)

toerekenbaar

aan

aandeelhouders

(in

2.653

2.265

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ter berekening van de
gewone winst per aandeel (alle maatstaven)

3.310.884

3.305.063

(*) Herwerkt voor de toepassing van IFRS 15

14.2 VERWATERDE WINST PER AANDEEL
Voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel wordt het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen in omloop
gebruikt, aangepast voor wijzigingen in baten of lasten die zouden voortvloeien uit de conversie van de potentiële gewone
aandelen die tot verwatering zullen leiden. De Vennootschap heeft één categorie potentiële gewone aandelen die tot verwatering
zullen leiden: warrants. Voor deze warrants werd een berekening gemaakt om het aantal aandelen te bepalen dat had kunnen
worden aangekocht tegen marktprijs (zijnde de gemiddelde jaarlijkse beurskoers van de aandelen van de Vennootschap) op
basis van de geldwaarde van de claimrechten (inschrijvingsrechten) die aan de uitstaande warrants zijn verbonden om het
‘bonuselement’ te bepalen; de ‘bonusaandelen’ worden bij de uitstaande gewone aandelen geteld, maar de nettowinst wordt
niet aangepast. Er zijn geen uitstaande warrants en er is geen verwateringseffect.
31 december

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen ter berekening van
de gewone winst per aandeel (alle maatstaven) – Zie Toelichting 31
Aanpassingen voor warrants
Gewogen gemiddelde aantal aandelen ter berekening van de verwaterde
winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel
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15. ONROERENDE GOEDEREN, TECHNISCHE INSTALLATIES EN UITRUSTING

(in duizenden euro)

Terreinen en
gebouwen

Installaties en
machines

Meubilair,
bedrijfsinrichting
en rollend
materieel

Overige
Materiële activa

Totaal

Tegen kostprijs of taxatiewaarde
Stand per 1 januari 2017

-

3.693

2.698

1.547

7.938

Toevoegingen

-

56

33

134

223

Verkopen/Afstotingen

-

-

-

-14

-14

Overboeking van een post naar een andere

-

-54

54

-

-

Netto wisselkoersverschillen

-

-271

-192

-88

-551

Stand per 1 januari 2018

-

3.424

2.593

1.579

7.596

Toevoegingen

-

86

37

192

314

178

86

46

310

Toevoegingen verworven door
bedrijfscombinaties
Verkopen/Afstotingen

-

-1

-1

-1

-3

Netto wisselkoersverschillen

-

13

1

14

28

Stand per 31 december 2018

-

3.700

2.716

1.829

8.246

Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Stand per 1 januari 2017

-

-3.385

-2.600

-1.384

-7.369

Afschrijvingskosten

-

-108

-78

-122

-308

Afgeboekt op vervreemdingen van activa

-

-

-

14

14

Netto wisselkoersverschillen

-

254

182

78

513

Stand per 1 januari 2018

-

-3.239

-2.496

-1.415

-7.150

Afschrijvingskosten

-

-102

-49

-107

-257

Afgeboekt op vervreemdingen van activa

-

1

1

1

3

Netto wisselkoersverschillen

-

-17

-3

-16

-36

Stand per 31 december 2018

-

-3.357

-2.547

-1.536

-7.440

Boekwaarde
Per 31 december 2017

-

185

97

164

446

Per 31 december 2018

-

343

170

293

806
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16. GOODWILL
(in duizenden euro)

Tegen kostprijs
Stand primo boekjaar
Wisselkoerseffecten

31 december

2018

2017

54.682

57.896

-386

-3.213

54.296

54.682

-51.403

-54.342

353

2.939

-51.050

-51.403

Stand primo boekjaar

3.279

3.553

Aan het einde van het jaar

3.246

3.279

Stand ultimo boekjaar
Gecumuleerde bijzondere waardeverminderingsverliezen
Stand primo boekjaar
Wisselkoerseffecten
Stand ultimo boekjaar
Boekwaarde

Waarvan alles toe te schrijven is aan de SCS-activiteiten

De goodwill die bij overnames ontstaat, heeft betrekking op de waarde waarmee de kostprijs van de overname de
veronderstelde reële waarde van de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen dochteronderneming overschrijdt
op de overnamedatum. In overeenstemming met IAS 36 wordt de goodwill die ontstaat bij consolidatie, jaarlijks op bijzondere
waardevermindering getoetst; of vaker indien er aanwijzingen zijn dat de goodwill een bijzondere waardevermindering heeft
ondergaan, zoals bedoeld in IAS 36, Bijzondere waardevermindering van activa. Deze norm schrijft tevens voor dat de goodwill
vanaf de overnamedatum toegerekend moet worden aan alle kasstroomgenererende eenheden (KGE) of aan elke groep
kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting voordeel zullen halen uit de synergie in de bedrijfscombinatie. De
kasstroomgenererende eenheden waaraan goodwill is toegerekend zijn per balansdatum op bijzondere waardevermindering
getoetst door de boekwaarde van de eenheid te vergelijken met de realiseerbare waarde (reële waarde minus verkoopkosten
of, indien hoger, de bedrijfswaarde).
Met toepassing van de ‘waarde-in-gebruik’-methode (value in use method) heeft de directie van Zenitel kasstroomprognoses
voor alle kasstroomgenererende eenheden of voor elke groep kasstroomgenererende eenheden gemaakt, waarbij die eenheden
als juridische entiteiten of business units van de Vennootschap beschouwd worden. Belangrijkste veronderstellingen die bij de
‘waarde-in-gebruik’ berekening zijn toegepast omvatten de disconteringsfactor en de verwachte toekomstige netto kasstromen
uit producten en diensten.
De disconteringsvoet (vóór belastingen) die op kasstroomprognoses is toegepast is de gewogen gemiddelde vermogenskost
van 11,6% (disconteringsvoet voor belastingen 2017: 12,2%). De componenten ter bepaling van de WACC zijn gebaseerd op
sectorspecifieke parameters die van verscheidene banken en analisten worden ontvangen en ze houden rekening met de
financiële positie van Zenitel en de historische prestaties van de individuele CGU.
Er werd een groeipercentage van 2,0% (2017: 2,0%) gebruikt en het verwachte inflatiepercentage is 2,71% (2017: 1,47%).
Sensitiviteitsanalyse toont aan dat 3,6% (2017: 2,6%) moet worden afgetrokken van het groeipercentage voor een
waardeverminderingsverlies plaatsvindt op goodwill. De KGE SCS vereist een WACC van meer dan 28,7% (2017: 35,3%) voor er
een waardeverminderingsverlies plaatsvindt op goodwill.
De directie bepaalde deze veronderstellingen op basis van prestaties uit het verleden en verwachtingen omtrent
marktontwikkelingen.
De vennootschap kan niet voorspellen of en wanneer een gebeurtenis een bijzondere waardevermindering zal teweegbrengen
en hoe die bijzondere waardevermindering de waarde van de overgedragen activa zal beïnvloeden. Zenitel is ervan overtuigd
dat al haar prognoses redelijk zijn. Ze zijn in overeenstemming met de interne verslaggeving en weerspiegelen de beste
prognoses van de directie. Er bestaan echter inherente onzekerheden die de directie niet kan controleren. Hoewel een
verandering in de gebruikte prognoses een belangrijke impact op de berekening van de reële waarden kan hebben en een ten
laste van het resultaat geboekte bijzondere waardevermindering kan teweegbrengen, is de vennootschap niet op de hoogte
van redelijkerwijs mogelijke veranderingen in de toegepaste belangrijkste veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de
boekwaarde van een bedrijfseenheid de realiseerbare waarde overschrijdt.
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17. OVERIGE IMMATERIËLE ACTIVA
(in duizenden euro)

Tegen kostprijs

31 december

Geactiveerde O&O, overige

Software, licenties

Totaal

Stand per 1 januari 2017

7.371

1.061

8.431

- waarvan intern gegenereerd

6.413

-

6.413

- waarvan extern aangeschaft

958

1.061

2.019

-

77

77

Toevoegingen (inclusief intern gegenereerd)
Netto wisselkoersverschillen

-522

-64

-586

Stand per 1 januari 2018

6.849

1.074

7.922

- waarvan intern gegenereerd

5.968

-

5.968

- waarvan extern aangeschaft

881

1.074

1.955

-

179

179

-64

-6

-70

Toevoegingen (inclusief intern gegenereerd)
Netto wisselkoersverschillen
Stand per 31 december 2018

6.785

1.248

8.031

- waarvan intern gegenereerd

5.901

-

5.901

- waarvan extern aangeschaft

884

1.248

2.131

Stand per 1 januari 2017

-5.247

-803

-6.049

Afschrijvingskost

-1.172

-180

-1.352

-

-

-

415

51

466

-6.004

-932

-6.935

-684

-134

-818

Geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Afgeboekte afschrijvingen (vervreemdingen)
Netto wisselkoersverschillen
Stand per 1 januari 2018
Afschrijvingskost
Netto wisselkoersverschillen

77

5

82

-6.611

-1.061

-7.672

Per 31 december 2017

845

142

987

Per 31 december 2018

173

186

360

Stand per 31 december 2018
Boekwaarde

Geactiveerde ontwikkelingskosten omvatten hoofdzakelijk intern gegenereerde uitgaven in het kader van grote projecten,
waarvan redelijkerwijs wordt verwacht dat de kosten in de toekomst economische voordelen zullen opleveren.
De afschrijvingskosten zijn opgenomen in de post ‘Afschrijvingen en waardeverminderingen’ in het overzicht van het
totaalresultaat.
Sinds 1 januari 2016 worden O&O-uitgaven niet langer op de balans geplaatst. We verwijzen hierbij naar de boekhoudkundige
grondslagen.
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18. NETTO BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGSVERLIEZEN OP VLOTTENDE ACTIVA
(in duizenden euro)

Voortgezette bedrijfsactiviteiten

31 december

Toelichtingen

2018

2017

Netto bijzondere waardeverminderingen op voorraden

20

128

187

Netto bijzondere waardeverminderingen op vorderingen

22

-101

-226

27

-39

Terugboeking van ten laste van het resultaat geboekte
waardeverminderingen op vorderingen

*Netto bijzondere waardeverminderingen omvatten de recuperatie van een bedrag van 0,1 miljoen euro in verband met de
vereffening bij een faillissement.

19. FINANCIËLE ACTIVA
(in duizenden euro)

Voor verkoop beschikbare beleggingen
Totaal
waarvan op korte termijn
waarvan op lange termijn

31 december

2018
238
238
238

(In duizenden euro)

Voor verkoop beschikbare beleggingen
Stand primo boekjaar
Aanschaffingen
Verkopen/Afstotingen
Bijzondere waardeverminderingen
Netto wisselkoersverschillen
Aan het einde van het jaar

31 december

2018
240
-2
238

(In duizenden euro)

Het detail van de uitstaande positie is als volgt:
- BNSC - Beijing Nera Stentofon Comm. Equipment (China):
Totaal

2017
240
240
240

2017
260
-20
240
31 december

2018
238
238

2017
240
240

De voor verkoop beschikbare beleggingen werden tegen de reële waarde opgenomen. De reële waarde wordt op geregelde basis geëvalueerd,
en op het einde van 2018 was er geen objectief bewijs dat er voor de voor verkoop beschikbare beleggingen een bijzondere waardevermindering
nodig was.

20. VOORRADEN
(in duizenden euro)

Grondstoffen
Handelsgoederen
Totaal van de voorraden

31 december

2018

2017

904

804

9.801

6.721

10.705

7.525

De totale afschrijvingen op voorraden bedroegen 0,1 miljoen euro in 2018 (0,2 miljoen euro in 2017). Kosten met betrekking tot de
voorraden zijn opgenomen in de post 'Grond- en hulpstoffen' van de resultatenrekening.
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21. BESTELLINGEN IN UITVOERING
(in duizenden euro)

31 december

2018

2017

Bestellingen in uitvoering

83

180

Totale bestellingen in uitvoering

83

180

22. HANDELS-EN OVERIGE VORDERINGEN
(in duizenden euro)

31 december

Handelsvorderingen
Voorziening voor dubieuze vorderingen
Totaal

2018

2017

11.916

10.639

-520

-509

11.396

10.130

256

137

ANDERE VORDERINGEN
Belastingvorderingen anders dan uit hoofde van winstbelasting
Vordering uit hoofde van winstbelasting
Andere vorderingen
Totaal overige vorderingen
Totaal van de handels- en overige vorderingen

90

79

274

405

620

621

12.016

10.751

Het totaal van de handelsvorderingen wordt voorgesteld na aftrek van een voorziening voor dubieuze vorderingen ten belope van 0,5
miljoen euro (2017: 0,5 miljoen euro). De ouderdomsanalyse van de handels- en andere vorderingen kan als volgt worden gedetailleerd:
(in duizenden euro)

Waarvan:

Brutobedrag
per 31
december
2018

Waarvan:
niet vervallen op de
verslagdatum

Vervallen
op minder
dan 30
dagen

Vervallen
tussen
30 en 59
dagen

Vervallen
tussen
60 en 89
dagen

Vervallen
tussen
90 en 179
dagen

Vervallen
tussen
180 en 359
dagen

Vervallen
op meer
dan 360
dagen

Waardecorrectie voor
dubieuze
vorderingen

Netto
boekwaarde per 31
december
2018

11.916

5.908

3.548

1.189

482

413

225

152

-520

11.397

Belastingvorderingen, anders
dan uit hoofde van
winstbelasting

256

256

-

-

-

-

-

-

-

256

Vordering uit hoofde
van winstbelasting

90

90

-

-

-

-

-

-

-

90

Andere vorderingen

274

274

-

-

-

-

-

-

-

274

12.536

6.527

3.548

1.189

482

413

225

152

-520

12.016

Handelsvorderingen

Totaal
(In duizenden euro)

Waarvan:

Brutobedrag per 31
december
2017

Waarvan:
niet vervallen op de
verslagdatum

Vervallen op
minder
dan 30
dagen

Vervallen
tussen
30 en
59 dagen

Vervallen
tussen
60 en 89
dagen

Vervallen
tussen
90 en 179
dagen

Vervallen
tussen
180 en 359
dagen

Vervallen
op meer
dan 360
dagen

Waardecorrectie
voor
dubieuze
vorderingen

Netto
boekwaarde
per 31
december
2017

Handelsvorderingen

10.639

5.186

2.030

1.356

420

347

48

252

-509

10.130

Belastingvorderingen, anders dan
uit hoofde van winstbelasting

137

90

7

40

-

-

-

-

-

137

Vordering uit hoofde
van winstbelasting

79

79

-

-

-

-

-

-

-

79

Andere vorderingen

Totaal

405

299

102

-

-

-

1

3

-

405

11.260

5.654

3.139

1.396

420

347

49

255

-509

10.751

De gemiddelde kredietperiode voor de verkoop van goederen en diensten bedraagt 69,4 dagen (2017: 63,2 dagen). In de eerste 60 dagen
vanaf de factuurdatum wordt er op de handelsvorderingen geen rente aangerekend. Nadien bedraagt de aangerekende rente 2% per jaar
op de openstaande posten. Op basis van een controle van alle op de balansdatum uitstaande bedragen wordt een raming van de dubieuze
vorderingen gemaakt. Een voorziening wordt opgenomen indien er voldoende objectieve bewijzen bestaan dat het actief in kwestie een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan.
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(In duizenden euro)

31 december

Mutatie in de voorziening voor dubieuze vorderingen

2018

2017

Stand primo boekjaar

-509

-773

Tijdens het boekjaar afgeschreven bedragen

53

75

Tijdens het boekjaar geïnde bedragen

17

6

-81

131

Toename/(afname) van in winst- en verliesrekening opgenomen voorziening
Omrekeningsverschil
Stand ultimo boekjaar

1

52

-520

-509

Om de inbaarheid van een handelsvordering te bepalen houdt de Groep rekening met elke wijziging in de kredietwaardigheid
van de debiteur vanaf de datum waarop het krediet aanvankelijk is toegestaan tot de verslagdatum. De kredietrisicoconcentratie
met betrekking tot handelsvorderingen is beperkt door de grote internationale spreiding van het merendeel van de klanten van
de Groep. De twee grootste klanten nemen respectievelijk ongeveer 5,9%, en 3,1% van de netto-omzet van de Groep voor
hun rekening. Er is geen andere belangrijke kredietrisicoconcentratie. Hierdoor is de directie van oordeel dat het inherente
kredietrisico gebonden aan de vorderingen van de Groep beperkt is. .

23. GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (LIQUIDE MIDDELEN)
(in duizenden euro)

Kasmiddelen en bank - en girosaldi
Kortlopende bankdeposito's
Totaal geldmiddelen en kasequivalenten

31 december

2018

2017

19.576

18.251

795

699

20.371

18.950

De gewogen gemiddelde effectieve rentevoet op kortlopende bankdeposito's bedraagt -0,173 % (2017: -0,145%).

24. HANDELS- EN OVERIGE SCHULDEN
(in duizenden euro)

31 december

2018

2017

Handelsschulden

7.415

4.991

Bezoldigingen en verplichtingen met betrekking tot personeel

3.581

3.572

Nog te betalen kosten

1.367

742

Ontvangen voorschotten op contracten
Overige
Overige schulden
Totaal handels- en overige schulden

23

188

1.487

1.395

6.458

5.897

13.873

10.888

De reële waarde van de afgeleide financiële instrumenten bedroeg 0,3 miljoen euro (in 2017: 0,4 miljoen euro) en is opgenomen
in de post 'overige'. Meer informatie over deze financiële instrumenten wordt in toelichting 28 gegeven.
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25. LENINGEN
(in duizenden euro)

31 december

2018

2017

61

81

61

81

2.037

1.504

22

21

2.059

1.525

2.120

1.606

Langlopend
Financiële leaseverplichtingen
Kortlopend
Gebruikte factoringsfaciliteit
Financiële leaseverplichtingen
Totaal van de leningen

31 december

De gewogen gemiddelde rentevoet op jaarbasis bedraagt (%):

2018

2017

Leasing

5,26

5,26

Gebruikte factoringsfaciliteit

2,89

2,19

Bank- en aandeelhoudersleningen met een aanvankelijke looptijd van meer dan één jaar zijn aflosbaar als volgt:
31 december 2018

(in duizenden euro)

31 december 2017

Contante waarde

Totaal uit
te voeren
betalingen

Lopende
rentelasten

Contante
waarde

-

2.037

1.504

-

1.504

-

2.037

1.504

-

1.504

Lopende
rentelasten

Contante waarde

Totaal uit
te voeren
betalingen

Totaal uit te voeren
betalingen

Lopende
rentelasten

Niet later dan één jaar

2.037

Totaal

2.037

De financiële leaseverplichtingen zijn betaalbaar als volgt:
31 december 2018

(in duizenden euro)
Totaal uit te voeren
betalingen

31 december 2017
Lopende
rentelasten

Contante
waarde

Niet later dan één jaar

22

5

17

21

5

16

Later dan één jaar en niet later
dan vijf jaar

61

13

48

81

18

63

Later dan vijf jaar
Totaal

-

-

-

-

-

-

83

18

65

102

23

79

LANGLOPENDE LENINGEN
Leaseovereenkomsten waarin groepsmaatschappijen als leasenemer optreden geven aanleiding tot financiële verplichtingen
in de balans die bij het aangaan van de lease overeenkomen met de reële waarde van het geleasede eigendom of, indien lager,
met de constante waarde van de minimale leasebetalingen.
KORTLOPENDE LENINGEN
Zenitel Norway AS heeft een factoringovereenkomst van NOK 35 miljoen (3,5 miljoen euro). Deze factoringsovereenkomst geeft
de mogelijkheid om tot 80% te lenen van de waarde van de klantenfacturen. Per 31 december 2018 werd 2,0 miljoen euro van
deze kredietfaciliteit gebruikt tegen 1,5 miljoen euro per 31 december 2017. De gemiddelde rente op deze faciliteit bedroeg 2,9%
in 2018 (2,2% in 2017). Daarnaast is er ook een kredietlijn van 1,9 miljoen euro beschikbaar. Op het einde van 2018 en 2017 werd
deze kredietlijn nog niet aangesproken.
Dit bedrag is inclusief bankgaranties die de vennootschap heeft bij verschillende kredietinstellingen voor in totaal bijna 3,1
miljoen euro (2017: 2,7 miljoen euro), waarvan 1,9 miljoen euro gebruikt worden om de uitvoering van contracten met klanten te
verzekeren.
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26. PENSIOENVERPLICHTINGEN
Sommige groepsentiteiten bieden hun werknemers pensioenregelingen die volgens de IFRS als toegezegd-pensioenregeling
worden beschouwd. Voorzieningen voor pensioenverplichtingen worden aangelegd voor vergoedingen die in de vorm van
pensioen-, invaliditeits- en nabestaandenuitkeringen worden betaald. De aangeboden uitkeringen variëren afhankelijk van de
wettelijke, fiscale en economische omstandigheden in elk land. De uitkeringen hangen af van de verstreken diensttijd, alsook
van de beloning en bijdragen van de werknemer in kwestie.
De verplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen wordt berekend op basis van de
toekomstigpensioenwaarderingsmethode (‘project unit credit’-methode). Winsten en verliezen ten gevolge van wijzigingen in
de actuariële aannames worden geboekt bij de andere elementen van het totaalresultaat (OCI).
De wijzigingen in de contante waarde van de verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen kunnen als volgt
worden voorgesteld:
Activa zijn getoetst op inbaarheid zoals beschreven in IAS 19. De activa zijn alleen opgenomen tegen de laagste waarde van
het totaal van de niet-opgenomen actuariële verliezen en pensioenkosten van verstreken diensttijd en de contante waarde
van toekomstige economische voordelen die beschikbaar zijn in de vorm van terugbetalingen uit de regeling of verlaging van
toekomstige bijdragen aan de regeling (zie aanpassingen voor limiet op nettoactiva).
De in de balans opgenomen bedragen kunnen als volgt worden voorgesteld:
(in duizenden euro)

Contante waarde van de gefinancierde verplichtingen
Reële waarde van fondsbeleggingen
Financieringsstatus
Contante waarde van ongefinancierde verplichtingen
Nettoverplichting

31 december

2018
1.276
-1.153
123
234
357

2017
1.412
-1.274
138
233
371

357
357

312
59
371

In de balans opgenomen bedragen
Opgenomen als langlopende verplichting/pensioenverplichting
Opgenomen als kortlopende verplichting/pensioenverplichting
Nettoverplichting

De in de resultatenrekening opgenomen bedragen kunnen als volgt worden voorgesteld:
(in duizenden euro)

Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten
Rentekosten
Verwacht rendement op fondsbeleggingen
Totale pensioenkost

31 december

2018
21
15
-11
25

2017
20
16
-12
24

Werkelijk rendement op fondsbeleggingen
46
34
De totale pensioenlast, zoals aangegeven in de bovenstaande tabel is opgenomen in de post Personeelsbeloningen van de
resultatenrekening.
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(in duizenden euro)

Verplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenverplichting aan het begin van het jaar,
zoals eerder gerapporteerd
Aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten
Rentekosten
Bijdragen van deelnemers aan regeling

31 december

2018
1.645

2017
2.039

21
15
1

20
16
1

Actuariële verliezen/(winsten)

22

15

-

-101

Netto instroom / (uitstroom)
Koersverschillen op buitenlandse regelingen
Betaalde vergoedingen
Verplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregeling aan het einde van het jaar

-2

-18

-192

-327

1.510

1.645

De wijzigingen in de reële waarde van fondsbeleggingen kunnen als volgt worden
voorgesteld:
(in duizenden euro)

31 december

2018

2017

1.274

1.552

Verwacht rendement

11

12

Actuariële winsten/(verliezen)

35

22

Bijdragen door werkgever

26

126

Reële waarde van fondsbeleggingen aan het begin van het jaar

Bijdragen van deelnemers aan regeling

1

1

Netto instroom / (uitstroom)

-

-92

Koersverschillen op buitenlandse regelingen
Betaalde vergoedingen
Reële waarde van fondsbeleggingen per ultimo boekjaar

-2

-20

-192

-327

1.153

1.274

De groep verwacht in 2019 minder dan 0,1 miljoen euro aan haar toegezegd-pensioenregelingen te zullen bijdragen.

(In duizenden euro)

Verplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregeling
Fondsbeleggingen
Surplus/(tekort)

31 december

2018
1.510
1.153
357

2017
1.645
1.274
371

De hoofdcategorieën fondsbeleggingen en het verwachte rendement op fondsbeleggingen per balansdatum voor elke
categorie zien er als volgt uit:
(in duizenden euro)

31 december

2018

2017

643

1.031

Reële waarde van fondsbeleggingen
Schuldinstrumenten
Overige
Gewogen gemiddeld verwacht rendement

510

243

1.153

1.274

Het totale verwachte rendementspercentage is een gewogen gemiddelde van de verwachte rendementspercentages voor de
verschillende categorieën van fondsbeleggingen. De beoordeling door de bestuurders van de verwachte rendementspercentages
is gebaseerd op historische tendensen en op de marktvoorspellingen van analisten voor de activa in de komende twaalf maanden
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Hier volgen de belangrijkste gewogen gemiddelde actuariële veronderstellingen voor alle toegezegd-pensioenregelingen:
31 december

2018
Veronderstellingen bij het bepalen van de pensioenverplichtingen

2017

%

%

Disconteringsvoet

0,92

0,86

Stijgingspercentage van vergoedingen

2,35

2,27

Percentage van prijsinflatie

2,00

1,99

27. VOORZIENINGEN
Technische
garanties

Andere

Totaal

Per 1 januari 2017

756

3.972

4.728

Toevoegingen aan voorzieningen

504

386

890

Bestedingen

-92

-

-92

(in duizenden euro)

Terugneming van voorzieningen

-320

-

-320

Wisselkoersverschillen

-63

-

-63

Per 31 december 2017

785

4.358

5.143

Langlopend

-

-

-

Kortlopend

785

4.358

5.143

Totaal

785

4.358

5.143

Per 1 januari 2018

785

4.358

5.143

18

29

47

-296

-445

-741

-21

-

-21

Toevoegingen aan voorzieningen
Bestedingen
Terugneming van voorzieningen
Wisselkoersverschillen

4

-

4

490

3.942

4.432

Langlopend

-

-

-

Kortlopend

490

3.942

4.432

Totaal

490

3.942

4.432

Per 31 december 2018

Technische garanties
De Groep boekt de geraamde verplichting om haar producten die op de balansdatum nog onder garantie zijn, te herstellen of te
vervangen. Deze voorziening wordt berekend op basis van de reparatie- en vervangingsgraad uit het verleden.
Overige
De overige voorzieningen zijn hoofdzakelijk bedoeld om het risico op juridische geschillen te dekken.
Deze voorzieningen werden aangelegd rekening houdend met de huidige toestand van de diverse dossiers, teneinde de risico’s
verbonden met de verschillende claims te dekken.
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28. FINANCIËLE INSTRUMENTEN
De bestuurders menen dat de boekwaarden van de financiële activa en financiële schulden die in de jaarrekening gewaardeerd
worden op basis van kosten na afschrijvingen, hun reële waarde benaderen.
Waarderingstechnieken en veronderstellingen die werden aangenomen om de reële waarde te meten
De reële waarden van financiële activa en financiële schulden worden als volgt bepaald:
▪▪ De reële waarden van financiële activa en financiële schulden worden als volgt bepaald.
▪▪ De reële waarden van financiële activa en financiële schulden met standaardvoorwaarden en die op een actieve en liquide markt
worden verhandeld, worden bepaald aan de hand van genoteerde marktprijzen (dit omvat genoteerde ‘redeemable notes, bills of
exchange, debentures en perpetual notes’).
▪▪ De reële waarden van andere financiële activa en financiële schulden (uitgezonderd afgeleide instrumenten) worden bepaald in
overeenstemming met algemeen aanvaarde prijsbepalingsmodellen die gebaseerd zijn op verdisconteerde kasstroomanalyses die
gebruik maken van prijzen van observeerbare recente markttransacties en verdelersaanbiedingen voor gelijkaardige instrumenten.
▪▪ De reële waarden van afgeleide instrumenten worden berekend aan de hand van genoteerde prijzen. Indien dergelijke prijzen
niet beschikbaar zijn, wordt een verdisconteerde kasstroomanalyse uitgevoerd die gebruikt maakt van de geldende rentecurve
voor de looptijd van de instrumenten voor niet optionele derivaten en optieprijsbepalingsmodellen voor optionele derivaten.
Valutatermijncontracten worden gewaardeerd aan de hand van genoteerde termijnwisselkoersen en rentecurves die afgeleid zijn
van genoteerde interestvoeten die overeenstemmen met de looptijd van de contracten. Renteswaps worden gemeten volgens de
contante waarde van de toekomstige kasstromen, geschat en gewaardeerd op basis van de toepasselijke rentecurves afgeleid van
genoteerde interestvoeten.
De volgende tabel geeft een overzicht van de boekwaarde en categorieën van financiële instrumenten die gewaardeerd worden
nadat ze initieel aan de reële waarde werden opgenomen, gegroepeerd van Niveau 1 tot 3, gebaseerd op de mate waarin de
reële waarde vastgesteld kan worden:
▪▪ Niveau 1 reële-waardebepalingen zijn deze die bepaald worden aan de hand van genoteerde prijzen (onaangepast) in actieve
markten voor gelijkaardige activa of schulden;
▪▪ Niveau 2 reële-waardebepalingen zijn deze die bepaald worden aan de hand van andere inputs dan genoteerde prijzen zoals
opgenomen in Niveau 1, ofwel direct ofwel indirect; en
▪▪ Niveau 3 reële-waardebepalingen zijn deze die gemaakt worden aan de hand van waarderingstechnieken die gebruik maken van
data die niet afkomstig zijn van een observeerbare markt.
(in duizenden euro)

Financiële activa aangehouden voor
verkoop
Voor verkoop beschikbare beleggingen

31 december 2018

31 december 2017

Boekwaarde

Reële
waarde

Boekwaarde

Reële
waarde

238

238

240

240

238

238

240

240

Leningen en vorderingen

12.016

12.016

10.751

10.751

Handelsvorderingen

11.396

11.396

10.130

Andere vorderingen

620

620

15.993

Rentedragende leningen

Niveau

Balanspost
Financiële activa

3

Financiële activa

10.130

3

Handels- en overige
vorderingen

621

621

3

Handels- en overige
vorderingen

15.993

12.494

12.494

2.120

2.120

1.606

1.606

3

Rentedragende leningen

Handelsschulden

7.415

7.415

4.991

4.991

3

Handels- en overige
schulden

Overige schulden

6.458

6.458

5.897

5.897

3

Handels- en overige
schulden

Financiële verplichtingen tegen
kostprijs
minus
cumulatieve
afschrijvingen
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NETTO REËLE WAARDEN VAN AFGELEIDE INSTRUMENTEN
Derivaten maken geen deel uit van een afdekkingsrelatie die in aanmerking komt voor administratieve verwerking van
afdekkingstransacties (hedge accounting). Bijgevolg worden wijzigingen in reële waarde in de resultatenrekening opgenomen.
Aangezien het grootste deel van de export van het Noorse bedrijf in euro plaatsvindt, heeft Zenitel Norway AS een tekort aan
NOK en een overschot in euro. Het bedrijf heeft in kortlopende valutatermijncontracten geïnvesteerd, die nodig zijn om de
wisselkoers tussen EUR/NOK op een voortschrijdende 12 maanden basis vast te leggen. De reële waarde van deze contracten
bedraagt 0,3 miljoen euro (2017: 0,4 miljoen euro) per 31 december 2018.

29. VOORWAARDELIJKE GEBEURTENISSEN
Tijdens de normale bedrijfsvoering, krijgen de Vennootschap en haar dochterondernemingen te maken met verscheidene
juridische claims en klachten die resulteren in voorwaardelijke verplichtingen waarvan de omvang en/of het moment van
de afwikkeling onzeker zijn. De voorwaardelijke verplichtingen hebben betrekking op mogelijke verplichtingen in verband
met oude projecten, bodemvervuiling, uitgereikte garanties en ontslagen. Er wordt geen overzicht of kwantificering van de
voorwaardelijke gebeurtenissen verstrekt, aangezien dit niet uitvoerbaar is.

30. VERBINTENISSEN
OPERATIONELE LEASEVERPLICHTINGEN – WAARBIJ EEN GROEPSMAATSCHAPPIJ OPTREEDT ALS LEASENEMER.
De toekomstige totale minimum leasebetalingen uit hoofde van niet-opzegbare operationele leases kunnen als volgt worden
voorgesteld:
(in duizenden euro)

31 december

2018

2017

Niet later dan 1 jaar

1.738

1.761

Later dan 1 jaar en niet later dan 5 jaar

2.295

2.042

-

-

4.033

3.803

Later dan 5 jaar
Totaal

Voor de huidige verslagperiode zijn in de resultatenrekening leasebetalingen opgenomen ten belope van 2,0 miljoen euro (2017:
2,1 miljoen euro). Operationele leaseovereenkomsten hebben betrekking op kantoorruimten, autoleasing en IT-apparatuur.
VERBINTENISSEN IN VERBAND MET UITGAVEN DOOR GROEPSMAATSCHAPPIJEN
De Groep heeft geen belangrijke aankoopverbintenissen, los van de operationele leaseverbintenissen zoals hierboven vermeld.

31. GEWONE AANDELEN, INGEKOCHTE EIGEN AANDELEN EN WARRANTS
Het aantal Zenitel-aandelen per 31 december 2018 bedroeg 3.310.884.
Gewone aandelen en ingekochte eigen aandelen:
Aantal gewone aandelen

Ingekochte eigen aandelen

Totaal

Per 31 december 2016*

3.305.806

5.078

3.310.884

Per 31 december 2017*

3.305.063

5.821

3.310.884

Per 31 december 2018

3.310.884

-

3.310.884

Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen ter berekening van
de gewone winst per aandeel (alle maatstaven)

3.310.884

(*) Herwerkt door de omgekeerde aandelensplitsing in een 1 op 10 verhouding van mei 2017.
Alle uitstaande aandelen zijn volgestort. Aandelen hebben geen nominale waarde. Per 31 december 2018 bedraagt het totale
toegestane kapitaal 20.000.000 euro.
In het verleden zijn er warrants toegekend aan bestuurders en werknemers. Per eind 2018 waren er echter geen uitstaande
warrants meer.
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32. WIJZIGINGEN IN WERKKAPITAAL
(in duizenden euro)

31 december

Toelichtingen

2018

2017

(Toename)/afname in handels- en overige vorderingen

-1.265

852

(Toename)/afname van voorraden

-1.790

-1.133

97

-105

Wijzigingen in werkkapitaal:

(Toename)/afname onderhanden projecten in opdracht van derden
(Toename)/afname in overige activa
Toename/(afname) in handels- en overige schulden
Stijging/(daling) in voorzieningen en pensioenverplichtingen

-281

190

2.901

-2.137

-770

367

Toename/(afname) in belastingschulden
Effecten van wisselkoersschommelingen op componenten van het werkkapitaal
Totaal wijzigingen in werkkapitaal

-

-13

-159

-782

-1.267

2.761

*De componenten van het werkkapitaal werden hoofdzakelijk beïnvloed door wisselkoerseffecten vanwege de omzetting NOK/
EUR in 2018 en 2017.

33. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN
Transacties tussen de Vennootschap en haar dochterondernemingen, die verbonden partijen van de Vennootschap zijn, werden
uit de consolidatie verwijderd en worden niet in deze toelichting gepubliceerd. Hieronder worden details gepubliceerd van
transacties tussen de Groep en andere verbonden partijen.
A) Verhuurder van het kantoorgebouw te Zellik
3D NV is een van de belangrijkste aandeelhouders van de Zenitel Groep en is de verhuurder van het gebouw in Zellik waar
Zenitel NV haar kantoren heeft. De huur die 3D NV aan Zenitel NV aanrekent, wordt op marktconforme basis bepaald en
bedraagt EUR 60.000 euro per jaar.
B) BNSC en Zenitel UK
De groep verkocht in 2018 goederen aan de verbonden ondernemingen BNSC en Zenitel UK voor een totaal bedrag van 1,8
miljoen euro (2017: 2,4 miljoen euro). De vorderingen in verband met deze verkopen bedroegen 0,3 miljoen euro per 31 december
2018 (2017: 0,5 miljoen euro).
C) Vergoedingen voor Bestuurders
(in duizenden euro)

31 december

Bestuurdersvergoedingen (in duizenden euro)

2018

2017

163

159

D) Vergoedingen managers op sleutelposities
(in duizenden euro)

31 december

BELONING MANAGERS OP SLEUTELPOSITIES (duizenden euro)*

2018

2017

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

464

513

Vergoedingen na uitdiensttreding

37

37

Andere langetermijnpersoneelsbeloningen

-

-

Op aandelen gebaseerde betalingen (zie warrants hierboven)

-

-

Ontslagvergoedingen

-

-

Totaal van de beloning managers op sleutelposities (kost voor de
Vennootschap)**

501

550

MANAGEMENT OP SLEUTELPOSITIES - GEMIDDELD AANTAL VTE

2,0

2,0

Het totale salarispakket van de CEO voor 2018 bestond uit een vaste vergoeding van 0,3 miljoen euro en een variabele vergoeding
van 0,1 miljoen euro. De beloning van de bestuurders en de leden van het management team wordt vastgelegd door het
remuneratiecomité, rekening houdend met individuele prestaties en markttendensen. De beloning van managers op sleutelposities
wordt betaald in NOK. De bedragen voor beide jaren worden omgerekend naar euro tegen een NOK/EUR pariteit van 9,63.
* De vermelde bedragen omvatten sociale lasten, wagenkosten, pensioenvergoedingen en vaste representatievergoedingen betaald door de Onderneming.
** Zie eveneens het Remuneratierapport dat deel uitmaakt van het hoofdstuk Verklaring met betrekking tot Corporate Governance in dit Jaarverslag.
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34. BELANGRIJKSTE DOCHTERONDERNEMINGEN
Europa

Aandelenbezit Land van oprichting

Zenitel Norway AS

100 % Noorwegen

Nor Electronics AS

100 % Noorwegen

Zenitel Denmark A/S

100 % Denemarken

Zenitel Etronic ApS

100 % Denemarken

Zenitel Finland Oy

100 % Finland

Zenitel France S.A.

100 % Frankrijk

Zenitel Italy SRL

100 % Italië

Zenitel Finance Netherlands B.V.

100 % Nederland

Zenitel Mediterranean d.o.o.

100% Kroatië

Zenitel UK Ltd.

15 % Verenigd Koninkrijk

Noord-Amerika

Land van oprichting

Zenitel USA Inc

100 % Verenigde Staten

Zenitel USA Marine Inc

100 % Verenigde Staten

Rest van de wereld
Zenitel Marine Asia Pte. Ltd.

Land van oprichting
100 % Singapore

BNSC (China)

35. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
De Vennootschap heeft geen gebeurtenissen na de balansdatum te melden.
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UITTREKSEL UIT DE STATUTAIRE JAARREKENING VAN ZENITEL NV

UITTREKSEL UIT DE STATUTAIRE JAARREKENING VAN ZENITEL NV
BALANS NA BESTEMMING
(in duizenden euro)

ACTIVA
Vaste activa

31 december

2018

2017

38.979

38.979

Oprichtingskosten

-

-

Immateriële activa

-

-

Materiële activa

-

-

Financiële activa

38.979

38.979

Vlottende activa

5.094

5.028

Vorderingen op meer dan één jaar
Vorderingen op ten hoogste één jaar
Kasmiddelen en bank - en girosaldi
Overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA

-

-

627

144

4.454

4.835

13

49

44.073

44.007

(In duizenden euro)

PASSIVA

2018

2017

Kapitaal en reserves

39.497

38.948

Kapitaal

20.000

20.000

5.624

5.624

11.111

11.163

Uitgiftepremies
Reserves
Overgedragen resultaat

2.762

2.161

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

4.090

4.593

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

149

235

3.941

4.358

486

466

-

-

486

466

-

-

Overige risico's en kosten
Schulden
Schulden op meer dan één jaar
Schulden op ten hoogste één jaar
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schuld

-

-

Leveranciers

361

443

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

125

23

Overige schulden
Overlopende rekeningen
TOTAAL PASSIVA

88

31 december
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-

-

-

-

44.073

44.007

STATUTAIRE RESULTATENREKENING EN RESULTAATSBESTEMMING
(In duizenden euro)

31 december

Bedrijfsopbrengsten

2018

2017

1.305

1.679

-

-

1.305

1.679

Bedrijfskosten

-780

-877

Diensten en diverse goederen

-621

-191

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

-648

-396

Omzet
Andere bedrijfsopbrengsten

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

-

-

Afname van voorzieningen voor verouderde voorraden en dubieuze klantenvorderingen

-

-

493

-286

Afname (toename) van voorzieningen voor risico's en kosten
Andere bedrijfskosten
Bedrijfswinst/(bedrijfsverlies)
Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Opbrengsten uit vlottende activa

-4

-4

525

802

27

38

2

2

-

-

Andere financiële opbrengsten

25

36

Financiële kosten

-3

-2

Kosten van schulden

-

-

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

-

-

-3

-2

549

838

Andere financiële kosten
Winst / (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting
Uitzonderlijke opbrengsten

-

-

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten

-

-

Andere uitzonderlijke opbrengsten

-

-

Buitengewone lasten

-

-

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoegingen: -, bestedingen:+)

-

-

Andere uitzonderlijke kosten

-

-

549

838

Winst / (verlies) van het boekjaar vóór belasting
Belastingen op het resultaat

-

-

Belastingen op het resultaat (-)

-

-

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen
Winst/(verlies) van de periode

-

-

549

838

Te bestemmen winst / (verlies) van het boekjaar

549

838

Te bestemmen winst / (verlies) saldo

549

838

Te bestemmen winst / (verlies) van het boekjaar

549

838

Overgedragen winst / (verlies) van het vorige boekjaar
Over te dragen winst / (verlies)

-

-

549

838

De hierboven vermelde financiële informatie is een uittreksel van de niet-geconsolideerde jaarrekening van Zenitel NV. De volledige versie van
de statutaire niet-geconsolideerde jaarrekening, samen met het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris zullen bij
de Nationale Bank van België worden neergelegd in het Nederlands in de maand volgend op de algemene vergadering.
Deze jaarrekening werd opgemaakt conform de boekhoud- en rapportagewetgeving en -regels die van toepassing zijn in België (“Belgian
GAAP”).

DIVIDENDBELEID
Er zijn geen nieuwe dividenduitkeringen gepland.

GERECHTELIJKE EN ARBITRAGEPROCEDURES
Verwezen wordt naar het gedeelte over de voorwaardelijke gebeurtenissen in de geconsolideerde jaarrekening.
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Zenitel is een onderneming met stevige
wortels in het verleden, maar met
de ogen gericht op de toekomst. We blijven
investeren in de ontwikkeling van nieuwe
producten en vernieuwende technologie zodat
onze trotse erfenis van intelligente communicatie
nog vele decennia mee kan gaan.
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CONTACTGEGEVENS
Dit Jaarverslag 2018 is kosteloos verkrijgbaar voor beleggers op de maatschappelijke zetel van Zenitel NV, Z.1 Research Park
110, 1731 Zellik, België. Dit jaarverslag is ook via het internet beschikbaar op de website: www.zenitel.com onder de rubriek
'Investor Relations'.
Zenitel heeft dit Jaarverslag 2018 digitaal in het Nederlands laten vertalen en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de
overeenstemming tussen de teksten in beide talen. Bij een eventueel verschil in interpretatie tussen de versies in de Engelse en
de Nederlandse taal, is de tekst van de Engelse versie uitsluitend van rechtswege bindend.
DOCUMENTEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De statuten van Zenitel, het jaarverslag, de tussentijdse verslagen, de persberichten en het jaarverslag van Zenitel zijn terug te
vinden op de hierboven vermelde website van de Vennootschap. Op de statutaire zetel van de Vennootschap kan kosteloos een
exemplaar worden verkregen van deze en alle andere documenten waarnaar in dit jaarverslag verwezen wordt en die ter inzage
van het publiek liggen. De historische financiële gegevens van Zenitel en haar dochterondernemingen over de vier boekjaren
die aan de publicatie van het jaarverslag voorafgaan, zijn terug te vinden op de bovenvermelde website of kunnen kosteloos op
de maatschappelijke zetel van Zenitel NV worden opgevraagd.
Voor meer informatie over Zenitel kunt u contact opnemen met:
Johan Meersman
Tel.: + 32 2 895 22 22

Mark Küpers, CFO
Tel.: + 47 40 00 27 15

Kenneth Dåstøl, CEO
Tel.: + 47 40 00 25 11

info@zenitel.com – www.zenitel.com
Zenitel NV, Z.1. Research Park 110, B-1731, Zellik, Belgium, BTW BE 0403 150 608 - RPR Brussels
Het jaarverslag 2018 is ook verkrijgbaar in het Nederlands op www.zenitel.com (investor relations > financial reports) vanaf
15 maart 2019. Het jaarverslag 2018 is ook verkrijgbaar in het Nederlands op www.zenitel.com (investor relations > financial
reports) vanaf 15 maart 2019.

VERANTWOORDELIJKE PERSONEN
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE JAARREKENINGCONTROLE
De geconsolideerde en statutaire jaarrekening van de Vennootschap per en over de verslagperiode afgesloten op 31 december
2018, respectievelijk opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in België, zijn gecontroleerd door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCBVA,
De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door dhr. Marnix Van Dooren.
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN HET JAARVERSLAG
Naar ons beste weten werden de financiële rekeningen opgemaakt volgens de toepasselijke boekhoudkundige grondslagen en
geven ze een juist en getrouw beeld van de activa, passiva, financiële positie en winst en verlies. Het rapport van de Raad van
Bestuur bevat een getrouw overzicht van de ontwikkeling en resultaten van de activiteiten en de positie van de Vennootschap
en haar inbegrepen verplichtingen in de consolidatie als een geheel, met een omschrijving van de voornaamste risico’s en
onzekerheden die de Vennootschap ondervindt.
Kenneth Dåstøl		
Mark Küpers
CEO		CFO
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BELGIË

FINLAND

NEDERLAND

SINGAPORE

BRAZILIË

FRANKRIJK

NOORWEGEN

VERENIGDE ARABISCHE
EMIRATEN

Zenitel NV (Hoofdzetel)
Z.1 Research Park Zellik 110
BE-1731 Zellik
Tel. +32 2 370 53 11
Fax. +32 2 370 51 19
info@zenitel.com

Zenitel Marine Brazil
Rua Florianopolis
1360 Bloco 1 Apt. 207
Praça Seca - Rio de Janeiro
Cep 21321-050, BR
Tel. +55 21 8440 9665
belmiro.duarte@zenitel.com

COLOMBIA

Zenitel LATAM
Calle 3 No 51b – 505
Barranquilla, Colombia.
Tel. + 57 3004652025
carlos.araujo@zenitel.com

KROATIË

Zenitel Marine Med.
Put Brace Honovica 6
HR-51414 Icici/Opatija
Tel. +385 51 29 19 10
Fax. +385 51 29 25 55
dragan.radosevic@zenitel.com

DENEMARKEN

Zenitel Denmark A/S
Herstedøstervej 27-29A
DK-2620 Albertslund
Tel. +45 43 43 74 11
Fax. +45 43 43 75 22
info.denmark@zenitel.com

Zenitel Finland Oy
Olarinluoma 14
FI-02200 Espoo
Tel. +358 20 7792270
Fax. +358 20 7792271
info.finland@zenitel.com

Zenitel France SA
Parc d’activité du Petit Nanterre
6 rue des Marguerites
FR-92737 Nanterre cedex
Tel. +33 1 47 88 50 00
Fax. +33 1 43 34 50 21
info.france@zenitel.com

DUITSLAND

Zenitel Marine Germany
Langeoogstraße 6
DE-26603 Aurich
Tel. +49 4941 6976 720
Fax. +49 4941 6976 715
alfred.eilts@zenitel.com

REPUBLIEK INDIA

Oslo
Zenitel Norway AS
Sandakerveien 24C
NO-0473 Oslo
Post Box 1068 Bekkajordet
NO-3194 Horten
Tel. +47 40 00 25 00
Fax. +47 22 37 85 32
info@zenitel.com
Horten
Zenitel Norway AS
Bromsveien 17
3183 Horten
Post Box 1068 Bekkajordet
NO-3194 Horten
Tel. +47 40 00 25 00
Fax. +47 33 03 16 61
info@zenitel.com
Trondheim
Zenitel Norway AS
Ingvald Ystgaards vei 3A
NO-7047 Trondheim
Tel. +47 40 00 25 00
Fax. +47 73 90 53 90
info@zenitel.com

Zenitel India
#6, Lottegolla Halli
RMV II Stage
Bangalore 560 094
Tel. +91-80-2341 1629
Tel. +91-80-2351 1897

ITALIË

Zenitel Finance Netherlands BV
Vendelier 35
NL-3905PB Veenendaal
Tel. +31 36 54 62 600
Fax. +31 36 54 62 601
robbert.willemsen@zenitel.com

Zenitel Italia SRL
Via dei Lavoratori 17
IT-20092 Cinisello Balsamo MI
Tel. +39 02 66 59 00 20
Fax. +39 02 61 24 71 10
massimo.donzelli@zenitel.com

Nor Electronics AS
Post bus 2151
Verkstedveien 2B
NO-6517 Kristiansund
Tel. +47 715 88070
Fax. +47 715 88071
post@nor-electronics.no

Zenitel Etronic ApS
Rødeledsvej 95
DK-5700 Svendborg
Tel. +45 62 21 38 50
Fax. +45 62 22 45 50
info@etronic.dk

www.zenitel.com

Zenitel Marine Asia Pte. Ltd.
15 Tai Seng Drive #05-02
SG-535220 Singapore
Tel. +65 63 83 0200
Fax. +65 63 83 0700
sales@zenitel.com.sg

Zenitel Norway AS DMCC Branch
Unit 4503 -18 & 19, 45th Floor BB2
Mazaya Business Avenue
Jumeirah Lake Towers
Postbus 111587
Dubai, VAE
Tel: +971 4 567 0715 / 0716
Fax: +971 4 432 8232
info.dubai@zenitel.com

USA

Zenitel USA, Inc.
6119 Connecticut Ave.
Kansas City, MO 64 120
Tel. +1 816 231 7200
Fax. +1 816 231 7203
zenitel@zenitelusa.com
Zenitel US Marine
5621 Salmen St
New Orleans
LA 70123
zenitel@zenitelusa.com

