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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de
vennootschap Zenitel NV over het boekjaar afgesloten op

3l december

2012

Overeenkomstig de wettetijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader
van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de batans op
31 december 2012, over de resultatenrekening van het boekjaar afgestoten op 31 december
2012 en over de toetichting, en omvat tevens de vereiste bijkomende vermetdingen.

Verslag over de jaarrekening - oordeel zonder voorbehoud, met toelichtende paragraaf

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap Zenitel NV over
het boekjaar afgesloten op 31 december 2O'12, opgestetd op grond van het in Betgië van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestetset, met een balanstotaaI van 45.51ó.427 EUR
en waarvan de resuttatenrekening afsluit met een verties van het boekjaar van 3.150 EUR.
Verontwoordelijkheid von het bestuursorgaan voor het opstellen van de joorrekeníng
Het bestuursorgaan is verantwoordetijk om de jaarrekening op te stellen die een getrouw
beetd geeft in overeenstemming met het in Betgië van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestetsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die hij nuttig
oordeett voor het opstetlen van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel betang,
als gevotg van fraude of van het maken van fouten, bevat.
Verantwoordelij kheid von de commissaris
Het is onze verantwoordetijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te
brengen op basis van onze controte. Wij hebben onze controle votgens de internationate
controtestandaarden uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontotogische
vereisten voldoen alsook de controle ptannen en uitvoeren om een redetijke mate van
zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controte omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de
jaarrekening opgenomen bedragen en toetichtingen. De setectie met betrekking tot
uitgevoerde werkzaamheden is afhanketijk van de beoordeting door de commissaris, inctusief
diens inschatting van de risico's van een afwijking van materieel betang in de jaarrekening als
gevolg van fraude of het maken van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting
beoordeelt de commissaris de interne beheersing van de entiteit met betrekking tot het
opstetten van de jaarrekening die een getrouw beetd geeft, teneinde controlewerkzaamheden
op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op
het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.
Een controle omvat tevens een evatuatie van de toepassetijkheid van de gehanteerde
waarderingsregets en de redetijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen,
atsmede een beoordeling van de presentatie van de jaarrekening als geheet. Wij hebben van
de verantwoordetijken en van het bestuursorgaan van de entiteit de voor onze controle
vereiste ophetderingen en intichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controte-informatie voldoende en geschikt
om daarop ons oordeel te baseren.
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Oordeel zonder voorbehoud, met toelichtende parograof
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiëte
toestand van de vennootschap Zenitel NV per 31 december 2012, atsook van diens resuttaten
over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelset.

Niettegenstaande de vennootschap aanzientijke verliezen heeft geleden die de financiëte
toestand van de vennootschap aantasten, is de jaarrekening opgestetd in de veronderstelting
van voortzetting van haar activiteiten. Deze veronderstetting is stechts verantwoord in de
mate dat de vennootschap verder op de financiöte steun van haar aandeelhouders kan
rekenen of beroep kan doen op andere financieringsbronnen. Zonder afbreuk te doen aan het
hierboven tot uitdrukking gebrachte oordeet, vestigen wij de aandacht op het jaarverslag,
waarin het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 96, 6' van het Wetboek van
vennootschappen, de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van
continulteit verantwoordt. Er werden geen aanpassingen gedaan met betrekking tot de
waardering of de ctassificatie van bepaatde batansposten die noodzaketijk zouden kunnen
btijken indien de vennootschap niet meer in staat zou zijn haar activiteiten verder te zetten.

Verslag over andere door wet- en regelgeving gestelde eisen
Het bestuursorgaan is verantwoordetijk voor het opstetlen en de inhoud van het jaarverslag,
het naleven van de wettetijke en bestuursrechtetijke voorschriften die van toepassing zijn op
het voeren van de boekhouding, atsook voor het naleven van het Wetboek van
vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.
ln het kader van onze opdracht is het onze verantwoordetijkheid om, voor atle betekenisvotte
aspecten, de naleving van bepaalde wettetijke en reglementaire verplichtingen na te gaan.
Op grond hiervan doen wij de votgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de
draagwijdte van ons oordeel over de jaarrekening te wijzigen:
Het jaarverstag behandett de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de
jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de
voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd,
atsook van haar positie, haar voorzienbare evotutie of de aanmerketijke invtoed van
bepaatde feiten op haar toekomstige ontwikketing. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de
verstrekte gegevens geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie
waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

.

Onverminderd formete aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding
overeenkomstig de in Betgië van toepassing zijnde wettetijke en bestuursrechte
voorsch riften.
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De resultaatverwerking, die aan de atgemene vergadering wordt voorgestetd, stemt
overeen met de wettetijke en statutaire bepalingen.

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

Merelbeke,

BDO
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Burg. Ven. CVBA

door Veerte Catry
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JAARREKENING IN EURO

NMM:

ZENITEL NV

Rechtsvorm: NV

Nr.:110

Adres: 2,1 RESEARCHPARK
Postnummer:

1731

Gemeente: Zellik

Land: Belglë
(RPR) - Rechlbank van Koophandel

Rechtspersonenregister
lnternetadres

van Brussel

*;

Ondernemingsnummer

0403.1 50,608

dat de datum van
van de neerlegging van de optlchtingsakte oF van het recentste stuk
vermeldt.
bekendmaklng van de oprichlingsakte en van de akte tot slatutenwijziglng
1310612011

DATUM

3

JMRREKENING goedgekeurd doot de algemene vergadering van
met betrekking tot het boekJaar dat de petiode dskt van

01t01t2012

tot

31t1212012

Vorig boekjaar van

0110112011

tot

3',ll'l'212011

De bedragen van hel vorige boeklaar zÌJn

openbaar werden gemaakt'
¡ +iie+let'* identiek met dio wolke eerder
postnummer en gemeente) en functíe in de

(adres, numm-er,
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen¡ beroep, woonplaats
ón¿on.rnlng, van de BESTUÚRDERs, ZAAKVoERDERS EN coMMlSsARlssEN

DONCK FRANCK
Rlvisschestraat

1

18 , 9052 Zw[naarde, België

Functie : Beetuurder
Mandaat : 2810412üA- 2910412013

BECKERSCONSULTING

BVBA

0478.037'081

Nleuwstraat 23 , bus 3, 2880 Bornem, België

Funclìe : Voozltter van de raad van bestuur
Mandaat :

01 101 1201 0' 291041201 4

Vertegenwoordlgd door

:

Beckers Eugeen
Nleuwstraat

23, bus 3,2880 Bornem' België

Zijn gevoegd b'lj deze jaarrekenlng:
Nummers van de secties van het standaatdmodel die niet werden neergelegd
40
Totaal aantal neergelegde bladen:
5.4.2' 5.5'2' 5.16, 5.17'2, B,
5.3.6,
5.3.4,
omdat ze niet dienstig ziin'. 5.2'1, 5.2.3, 5.2,4,5.3.',l,

I

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Beckers Consultlng BVBA

Voorzlttor Raad Van Bestuur

*
"

Facultatievevermelding.
Schrappen rvat niet van toepassing is

Handtekening
(naam en hoedanlgheid)

Nr

voL

0403.150.608

1.1

(vervolg van de vorlge bladzijde)
LTJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAI$/oEROERS EN COMMISSARISSEN

vz{ Nv
HertenTaan

0866.808.629

9,

bus b, 1560 Hoeilaart, Belglë

Functie: Bestuurder
Mandaat : 3010412012' 281041201 5
Vertegenwoordigd door
Van Zele Eric

:

Hertonlaan 9 , bus b, 1560 Hoeilaart' Bolgiti

BLANCO

BLAD BVBA

Kattenstraat

35,

0819.667'423

1741 Wambeek, Belgið

Functle: Besluurder
Mandaat : 2810412010- 2910412013
Vertegenwoordlgd door
Van GorP Jo

;

Katlenstraat 35 , 1741 Wambeek' België

BDOBedriJfsrevlsoren CVBA 043r.088'289
Da Mncilaan 9 , bus E16, 1935 Corporate Village, België
Functie : Commissañs, Lldmaatschapsnummer
Mandaat i 281041201 0'
Vertegenwoordigd door
Catry Veerle

: AO1B68

2910412013
:

Da Vincilaan 9 , bus E'l6,

1

935 Corporate Mllage' Bèlgië

DASTOL Kenneth
Kynesvingen 13, 3186 Horten, Noorwegen
Functle : Gedelegeerd besluurder

Mandaal : 01

101

1201Q- 2910412013

VIKSAAS Grstbe
PederAnkersvef 17, bus B,0861 Oslo' Noorwegen
Funôlle r Bestuurder
Mandaat : 301041201 2- 28104

1201

5

HOLEN WENChE

Muncherudveien 19 , bus G, 0861 Oelo, Noorwegen
Functie : Bestuurder
Mandaat ; 3OlO4l2O12- 281041201 5

2t40

Nr
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voL

1.1

LIJ9TVANDEBESTUURDERS,ZMI(\/OERDERSENCOMMISSARISSEN(vervolgvandevorigebladzlde)

SIGKINGHE Duco
Llersesteenweg 4 , 2800 Mechelen' B6lglë
Functie : Beetuurder
Mand aat ; 2U04nArc- 30 104l2O'12

3140

Nr

voL

0403.150.608

1.2

OF CORRECTIE
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT
gegeven aên lemand die daar wettelljk niet toe
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazlcht we¡d
2àapril
van
1999 betteffende de boekhoudkundige en fìscale
wet
van
de
en
37
gemach¡gd ls met toepassinô uan-Oe arilkelen i4
beroepen.
De Jaanekening
commisgaris ls.

ïrerd

/

bedrijfsrêvlsor die niet de
werd nlet. gevelifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een

en woonplaats van elke extefne accountant of
ln bevestigend gêval, moôten hlerna worden vermeld: naem, voornamen, beroep
zln opdracht:
teOr¡ltrreùsot e-n zijn lidmaalschapsnummer b'rJ z[n lnstituut, evenals de aard van

A. Hetvoêren van de boekhoudlng van*', da ondetnemlng ",
B. Hetopstellen van delaarrekenlng
C. Het verif¡ëren van de laarrekenlng en/of
D. Het corrþeren van de iaarrekening'
take
hie
en

lndlen
kunnen
fiscâlfst
opdracht.

zijn
beroe
rräi'oU fr.t Beroepsinsll

fonder B. uilgevoerd
naam, voofnamen,

ofdoor erkende boekhouders-fiscalisten,
erkende boekhouder oferkende boekhoudefuders en Fisc€lieton, evenals de aard van zln

rs

LidmaatschapsNaam, voornamen, beroep en woonplaats

- Schrappen wat niet van toepassing
^' Facultat¡eve vermelding-

nummer

Aard van de
opdracht
(4, B, C en/of D)

is.
4140

Nr

vol

0403.1 50.808

2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Tool.

Codes

BoekJaar

ACTIVA
20128

VASTE ACTIVA

Oprichtlngskosten ..."..'...'...-

s.1

20

lmmateriële vaste actlva ...'.'.'

5.2

21

Materiðle vaste activa

5.3

22127

22

lnstallatìes, machlnes en uìtrustìng

23

..".,""""""""'
rechten .".",""'

Leasing en soortgelijke

24

61.507

12,991

42.075

1.964

4.580

11.027

37.495

25
26

Overlgo matêriële vaste activa

Activa in âanbouw en vooruitbetalingen

43.575,496

789

Terreinen en gebouwen

Meubilalr en rollend materleel

43.476.496

27

"""""""""""""'
5.41

Flnanciêle vaste activa "..
Verbonden ondernemingen

5.5.1

28

5.14

28011

280

Deelnemingen

Ondernemlngen waarmee een deelnemingsverhouding

bestâât,..........,

5.14

28213

283

Vorderingen

7.620

28418

Andere flnanclëlo vâste activa

284

Aandelen

VLOTTENDE ACTIVA .,,..,.....

29158

"'

29

Vorderlngen oP meer dan één jaar
Handelsvorderlngen

.,"',..."."...'

Overige vorderingen

"."'.'....."'

7.620

28518

Vorderingen en borgtochten ln contanten

2.039.931
413.358

2.746.228
574.62',1

290
291

413.358

574.621

3

Voorraden en beslelllngen ln uitvoerlng

30/36

Voorraden
Grond- en hulPstotfen

30/31

Goederen ln bewerklng

32

33

Gereed Product
Handelsgoederen .....'.'...,,".",...

34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

35

Vooruitbetalingen'.'.,'..."....'...'.'

36
37

Bestellingen ln uitvoering

40141

Vorderlngen op ten hoogste één Jaar
Handelsvorderingen'.'."....."'.-"

1.270.328

1.837.953

40

276.339

887.282

41

993.989

950.671

5.5.11

5.6

50/53
50

Elgen aandelen

51/53

Overige beleggingen

54i58

Llquide middalen

TOTAAL DER ACTIVA

43.463.505
43.463.505

43.463.505

282

Deelnemingen

Ovorloponde rekeningen

43.463.505

43.471.125

281

Vorderingen

Overige vorderingen

43,4ô3,505

5.ô

321.831

309.321

490t1

34.414

24.333

20158

45,516.427

46.321 724

5t40

Nr

voL

0403.150.608
Toel.

PASSIVA

5.7

Kapitaal

rwaardorin gs
Rg6orves ..,..,,.,

m een¡vaa

25.274.723
25.274.723

28.725.676

28.725.877

13

32.604.536

32.604.536
1.321.805
13.530

1.321.805
13.530

Wetteì'rjke resery6,..,.,,......
Onbeschikbare Íeservês

130
131

Voor elgen aandelen
Andere ............
Belagtingvrle reserves

13'10

132

9.543.S0'l

Beschlkbare reserves

133

21,725.300

1311

14

...'.'....'.'(+y(-)

13.õ30

13.530

-63.345.388

nelto-actlef ...',

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELAST]NGÊN ....."..

16

4.499.198

160/5

4.499.198

Voorzlenlngen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgeliike verplichtingen

160

Belastingen

1ô1

5.8

Overige rlslco's en kosten ...'."......'

163/5

Ultgeatelde belastlngen

168

SGHULDEN

17149

5.9

Schulden op meer dan één Jaar

17
170t4

Flnanciële schulden

Achlergestelde lenlngen

170

Niet-achlergestolde obligatlelenlngen ..'.'..-"..."......",'

171

Léasingschulden en soortgelüke schulden

172

Kredielinstellingen ......"...,.'.'.."

173

Overige lenlngen

174

19.720.965

-63.342,238

944.124

4,739.717
4.739.717
1.667.905

3.555.074

't7.757.682
5.326.'160
5,326.160

5.326^160

3.071.812

18.319.309

7.114.022
7.114.922

7.114.922

175

Handelsschulden
Leveranclers

1750

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

1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestelllngen

176

Overige schulden

17819

Schulden op ten hoogste êén laar
Schulden op meer dan één jaar die binnen hetlaar
vervallen

4?/48
5.9

Flnanclële schulden ......"....'..'.'

12,295.389
1.788.622

497.370

43

583

L000.000

43018

Overige ìeningen

439

583

44

746.976

Handelsschulden ..............,""".
Leveranciers

44014

Te betalen wíssels'.'..'...'..'..'....

441

746.976

1.000.000
2.031.730
2.031.730

46

..'....',,'.'."""

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

10,980.731

42

Kredietlnstellingen ................'...

5.9

Belaslingen
Bezoldigingen en socìale lasten'........'..'..

45

5.9

1

195.436

96.338

45013

68.462

4541s

127.876

47148

Overige schulden

TOTAAL DER PASSIVA

1.548.236

162

Grote herstellings- en onderhoudswerken

OnNangen vooruitbetalingen op bestôllingsn

1

15

Voorechot aan dê venôoten op de verdellng van het

Overloponde rekoningen

25.274.723
25.274.723

12

rden

overgedragen winst (verlles)
Kapitaalsubsldles ............'.'.".

23.262.698

23.259.547

101
11

Ultgiftepremles
He

10

100

Geplaatst kapitaal .,,,.............'....
Nieþopgevraagd kapitaal

Vorig boekjaar

Codes
10/15

EIGEN VERMOGEN

2.2

9.562.870

78.438
1

16.998

7.25ô.195

49213

136.133

223.656

10t49

45.516.427

46.321.724

6/40

Nr

VOL 3
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RESULTATENREKENING
Toel.

Codes

70n4

Bedrijfsopbrengsten ...'..""..,.
5.',0

Omzet .'........",.
Voorraad goederen in bewerklng en gereed.product en
b;r{;ll¡.g;n ln uitvoering: toename (afname) """"""(*)/(-)

Vorig

Boekjaar
4.562,059

70
71

72

Geproducæerde vaste acliva
5.10

Andere bedrijfsoPbrengsten

74
60/64

Ëedr[fskosten

4.562.059

4,674.923

4.583.208
5.442.207

60

Handelsgoederen, grond- 6n hulPstoffen

600/8

AankoPen
Voorraad; afname (toename)

609

""""""""""" " ""'(+Xl

Diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, soclale lasten en pensioenen

""""""(+yC)

5'10

AfschriJvlngen en waardeverminderingen op
oprichtíngs-kosten, op ¡mmateriële en materiële vaste

activa..........."..
Waardeverminderingen op voorraden, beslellingen ln
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen

it"rrgnà;ltng"n)'...^.'."',.,."'...

""""(+y(-)

61

3,863.776

5.664.038

62

999.060

840.413

630

91.380

212.312

63114

31.52'.1

70.000

Voozieningen voor risico's en kosten: toevoeglngen .. .
to!.tào¡nsãn en terugnemingen) .,...,""""""""""""(+yG)

5.10

635n

-311.142

Andere bedrijfskoslen ...."'....""'

5.10

640/8

328

Als herstructure ringskosten geactiveerde bedr'tjfs-

kosten.....,........

Bedrlfswinst (Bedrijfsverlies) .'....'.....""

9901

75

Opbrengsten uit fìnanciële vaste act¡va

Opbrengsten uit vloltende activa

"""""""'

Andere financlële oPbrengsten

-112.864

-858,999

151,682

634,215

750

42.436

751

8.359

5.11

75219

5.11

65
650

Kosten van schulden

1

00.887

973.574
502.822

ttende activa andere dan
oering en handelsrugneming) ".."..'........(+)/C)

Wnst (Verlies) ult de gewone bedr[fsultoefening voor

.......,...."'...... (+X-)

9902

491.934
8.338
1

33.943
4.580.768

623.616

-9.213.787

651

652/9

Andere financiéle kosten

-1.344.556

649

"""""" (-)
"""""""""" "(+yC)

Financlële oPbrengslen

belastlng

aa

4.583.208

470.752

-934.756

13.170.939

-4.805.552

7140

Nr

VOL 3

0403.150.608
Toel.

76

UitzondoillJke oPbren gsten
Terugnemlng van afschr'ljvingen en van
waardeverminderingen op lmmaterlële en materiêle
vaste activa
Terugnemlng van waardeverminderingen
vaste activa

1.142.153

op finânciële

Meerwaarde b! de realisatie van vaste activa

761

762
764t9

...'....'...'.'..""'

66

Uitzondedllke afschrijvlngen en waardevermlnderingen
op oprichtingskosten, op immateriële en maleriële
vaste activa
Waardevermlnderingen op financiële vâste activa

""""""

"""""""

663

kosten

5'11

Als herstructurerìngskosten geactiveerde ultzondetlijke

'.'.'."'

Onttrekklngen aan de ultgestelde belasl¡ngen

780

Overboeklng naar de ultgestelde belastingen

680

....(+xl

5.12

67n7
67013

B€lasllngen
Regularlsering van belastingen en terugneming van

77

voorzlenlngen voor belastlûgen
...(+yG)

9904

onttrekking aan de belastlngvrlJe reserves

789

Overbooklng naar de belastlngvr[e reseryes ".,,""'

689

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar

421,528

814.983

.""""'(+y(-)

421.528

804,129

10.854

669

G)

9903

Wlnst (Verlies) van het boekjaar

689.964

664/8

Wnst (Verlles) van het boekJaar voor bÈlasting """""(+)/G)

Belastlngen op het resultaat

1.000,000

ôô1

662

kosten..,........,..

452.189

660

Voozlenlngen voor uitzonderlijke risico's en kosten
(+yG)
Toevoegingen (bestedlngen)
Mlndowaarden blj de realisatie van vaete acliva

350.906

763

"""""""""'

UitrondetllJke kosten ""......".

Andere uitzonderliJke

1.350.906

760

Terugnemlng van voozienlngen voor uitzonderliike
rislco's en kostên,.'."".'.'.""'....

Andere ultzondeilijke opbrengsten

Vorig

Codes

9905

-5.378

-2.228

-4.478.382

257

16

2.244

2,244

1.987

-3.150

-4.478.639

-3.1 50

4,478.639

8/40

Nr

VOL 4

0403.1 50.608

RESULTAATVERWERKING
Codes

Te bestemmen w¡nst

(vellles).

""""'(+y(l

Te bestemmon winst (verlies) van het

boekiaar

Overgedragen wlnst (verlles) van het vorlge boekjaar

""'(+y(-)

""""""""""(+Xl

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

-6s.342.238

-3.150

-4.478.639

-63.342.238

-58.863,599

791

""""""""""

792

aan de reserves

Toevoeglng aan hot elgen vermogen

691t2

"."""""""""'

69'l

aan het kapitaal en aan de uitgifrepremles

6920

aan de wettelijke rèseryes

6921

ean de overige resôrves

(verlles)

Tussenkomstvan de vennoten ln het verlies
Ult te keren

14P

-63.345,388

Vorlg boekJaar

79112

Onttrekklng aan het elgen vermogen

over te dragen wlnst

9906

Boekjaar

wlnst .."."'......

""""(+)/(-)

(14)

-63.342,238

794
694/6

Vergooding van het kaPltaal

694

Besluurders of zaakvoerders

695

Andate rechthebbenden

^63.345.388

696

9'40

Nr

voL

0403.150,608

5.1

TOELICHTING

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Godes

20P

Nettoboekwaarde per elnde van het boekJaar

BoekJaar

Vorig boekJaar

)oü)ooooüÐooo(x

Mutatles tUdens het boekjaar
Nleuwe koslen van het

8002

boekjaar,".""..,'....""-.

8003

Afschrljvingen...
And€re

..........,..

............'.",....'.".(+yC)

Nettoboekwaarde per elnde van het boekJaar

8004
(20)

Waa¡van
Kosten van oprlchling en kapilaalverhoglng, kosten bll uitglfre van
Ieningen en andere oprlchllngskosten

20012

Herstructureringskosten .....,'."'.

204

1

0/40

Nr

voL

0403.150.608

Codes

5.2.2

Vorlg boekjaar

Boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTfES, KNOWHOW, MERKEN
EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Aanschafflngswaarde per elnde van het boekjaar

Ðooco(xxÐooodx

"""""''""""

480.401

Mutalies tlJdens het boekJaar
Aanschaffingen, met inbegrip van da geproduceerde vasle activa

""""""

Overdrachten en buitengebruikstelltngen

overboeking vao eên post naar een

8022
8032

andere

""""""(+)/(-)

8042
8052

Aanschafflngswaarde per elnde van het boekjaar

Afschr[vlngen en waardevermlnderlngen perelndevan het boeklaar

480.401
)oooo(xx$ocoüxx

"""

479.612

Mutatios tljdens het boekJaar
8072

Geboekt

8082

Teruggenomen

8092

Verworven vân derdôn

8102

Afgeboekt na overdrachten en bultengebru¡kstellingen

""""""""""""""""""'(+Xl
per einde van het boeklaar """

Overgeboekt van een post naar eên andere

Afschrijvingen en waardovermlnderlngen

789

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

.'",""'"."....".""

8112
8122

480.401

211

11t40

Nr

voL

0403.1 50.608

Codes

Boekjaar

5.3.2

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
81

Aanschafflngswaarde per einde van het boekjaar

)cooo(x)ooæoooo(

405,200

Mutatles tiJdens het boekJaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

'"""""'

8172

Overdrachten en buitengebruiksteìlingen
Overboeking van eên post naar een andere

81õ2

(+y(-)

8182
8192

Aanschafflngswaarde per elnde van het boekjaar

405,200
þooooüxþooüxx

Meerwaarde per einde van het boekJaar
Mutatles tiidens het boekJaar
Geboekt

8212

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

8222
8232

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere ...'.........'.'.',....'.."......'.'(+y!)

8252

Meenvaarde per elnde van het boekJaar'...

Afschrijvlngen en waardevermlnderingen per elnde van het boekjaar

8242

"""

)coL\Ðm(xxÐoo(

405.200

Mutatles tlJdens het boekJaar
Geboekt

8272

Teruggenomen

8282

Verworven van derden

8292

Afgeboekt na overdrachten en buitongebrulkstellingen

0302

overgeboektvan een post naar een andere ........,.."'-'....'...",.'."""'(+/C)

8312

Afschrijvlngen en waardevermlnderlngen per elnde van het boekJaar

"""

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...,........"."'"'"...

8s22

405.200

(23)

121ÃO

Nr.

voL

0403.150.608

Codes

5.3.3

Vorig boekjaar

BoekJaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

8l

Aanschafflngswaarde per elnde van het boekjaar

)odÐoooo(xJd)oo(

,l20.309

Mutatles tudens het boekjaar
Aanschatfingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

""""""

Overdrachten en buitengebruikstellingen
Ov€rboeklng van esn posl naar een

andere

""""""(+yG)

81

63

E1

73

B1

83

81 93

Aanschafflngswaarde per elnde van het boekjaar

't20.309
)æoo(xx)oooo(xxx

Meerwaarde per elnde van het boekJaar
Mutatles tijdens het boekJaar
8213

Geboekt

8223

Verworven van derden ...,..."'...

8233

Afgeboekt
Overgeboekt van een post naar een andere

""""""""""""""""""'(+)/(')

8243
8253

Meerwaarde per eínde van het boekJaar.....'.'.'

Afschrljvlngen en waardeverminder¡ngen per elnde van het boekjaar

xxxx)ccooüxÐoc(

"""

115.729

Mutatles tlJdens het boekJaar
8273

Geboekt

E283

Teruggenomen
Verworven van derden

8293

Afgeboekl na overdrachten en buitengebruikstellingen

8303

Overgeboekt ven een post nââl een andere

2.616

..""',,""""""""""""""(+y(')

831 3

"""

8323

118.345

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .....,.'".''"..,...".''

(24)

1.964

Alschrijv¡ngen en waardeverminderlngen per elnde van het boekjaar

13140

Nr

voL

0403.1 50.608

Codes

5.3.5

Vorig boekjaar

Boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

I

Aanschafflngswâarde per elnde van het boekjaar .'....'....,""""

)oooæooo(xÐooo(

132.335

Mutatles tl.ldens het boekJaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

""""""

Ovordrachten en buitengebruikstellingen

overboeklng van een post naar een

8165
81 75

andere

.......'.'.'(+)(-)

81

85

8195

Aanschatflngswaarde per elnde van het boekJaar

132.336
)oo()0(xþc()00(xÐ(

Meen¿aarde per elnde van het boekjaar
Mutatles tÜdens het boekJaar
Geboekt

8215

Verworven van derden .".,....'..'

8225

Afgeboekt

8235

Overgeboaktvan een post naar een andere ..""'.'...".',.....,'.....""""(+!(-)

8245

8255

Meen¡laarde per elnde van het boekJaar'...

Afschrijvingen en waardeverminderlngen per elnde van het boekJaar

Ðo(Ðoooüxxooü

"""

94.840

Mutaties t!dens het boekJaar
Geboekt

8275

Teruggenomen

8285

Verworvên van derden

8295

Afgeboekt na overdrachten en builengebrulkstellingen

8305

Overgeboekt van €en post naar een andere

....'.,...""".'...."""""""'(+yC)

Afschrijvingen en waardevorminderingen per einde van het boêk¡aar

"""

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR."..'"..,.".''''""..'

26.468

8315
8325

(26)

121.308
11.O27

14t40

Nr

voL

0403.1 50.608

5,4.1

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Vorig

.
EN
VERBONDEN ONDERNEMINGEN DEELNEMINGEN
MNDELEN
)ooü)oooq)ooüxx

8391

Aanschafflngswaarde per elnde van hot boekjaar

104.217.389

Mutatles tlJdens het boekJaar
8361

Aanschaflingen

8371

Overdrachten en buitengebruìkstelllngen
Overboeking van een post naar een

andere

""""""(+)/(-)

8381

Aansohafflngswaardê per efnde van het boekjaar

8391

104.217.389

Meerwaarde per elnde van het boeklaar

8451

)ooc\lcooomoooo(

Mutatles tfldens het boekJaar
8411

Geboekt

8421

Venrorven van d€ld€n

8431

Afgeboekt
ovorgeboekt van een post naar een
Meen¡vaarde per elnde van het

Waardevormlnderlngen

andere

""""""(+yG)

844',1

845.1

boekjaar""

Ðo()æü)oooüþ0(

8521

per elnde van het boekjaar""

60.753.884

Mutatles tijdens het boekJaar
8471

Geboekt

848'l

Teruggenomen

8491

Verworyen van derden ',,..."..".

Afgeboekt na overdrachten en bultengebruikstellingen
Overgeboekt van een post naar een andere """"""""""""""""""(+y(-)

8501
851

1

Waardevermlnderlngen per elnde van het boekJaar"""""

8521

Nlet-opgevraagde bedragen per elnde van het boekJaar

8551

Mutatles tldens het

boekJaar

""""""'(+yG)

60,753.884
x)o()o(x)ooqxx)oo(

8541

Nlet-opgevraagdô bôdlagen per elnde van het boekJaar"""""

8551

NETTOBOEKWAARDE PER ElNDE VAN HET BOEKJAAR

(280)

43.463.505

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

...,."'''""""'''"""

NETTOBOEKWAAROE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

281P

xxþoo(xÐooo0m(

Mutaties tljdens het boeklaar
8581

Toevoeglngen

8591

Terugbetalingen
Geboekle waardevermlndetingen'..

8601

"""" "'

Teruggenomen waardevermlnderingen

..','.."...'.
mutalies.'.'...",,
Overíge

861

""" """"'

1

""'(+yG)

8621

""""""""'(+X-)

8631

\Msselkoersverschillen

.....,.'"'""''"'"""'

(281)

PER
GECUMULEÉRDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN
EINDE BOEKJAAR

8651

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

16140

Nr

vol

0403.150,608

5.4.3

Godes

ANDERE ONDERNEMINGEN . DEELNEM¡NGEN EN AANDELEN
þ0(Ðooouþoooo(

Aanschatflngswaarde per elnde van het boekJaar.",....'.
Mutatles tijd€ns het boekJaar
8363

Aanschaffingen
Overd rachlen en bultengebruikstellingen

Es73

Overboeklng van een post naar een andere ............'."'....,...'.'...,.""(+)/(:)

8383
8393

Aanschaflingswaards per elnde van het boekjaar

)ooüþöooüxx)oo(

Meeruaarde per elnde van het boeklaar
Mutatles tljdens het boekJaar
Geboekt

8413

Verworven van derden

8423
8433

Afgeboekt
overgeboekt van een post naar een

ândore

.'.'.'.'....(+y(-)

8453

Meerwaarde per efnde van hot boekJaar,...'."'.

Waardevermlnderlngen

8443

xÐocoüxÐoooo(x

per einde van hot boekJaar..'."".'

Mutatles tiJdens het boekJaar
Geboekt

8473

Teruggenornên

8483

Verworven van derden

8493

Afgeboekt na overdrâchten en buitengebruikstellingen

8503

overgeboekt van een post naar eên andere ..'.'."....,".',...'...'.',"'.'...(+yG)

851 3

8523

Waardevermlnderlngen per einde van het boekjaar.."

x)oooüxxÐooüxx

Nlet-opgevraagde bedragen per elnde van het boekjaar....
Mutaties tijdens het

boekjaar

Nlet-opgevraagde bedragen per elnde van het

'.,".'.""'(+yC)

8543

bookiaar."".""""""""""""

8s53

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJMR ,^.,...."'""......."...

(284)

ANDERE ONDERNÉMINGEN . VORDERINGEN
Ðoooo(xxx)ooocü

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR "..'''".....""..."....

7.620

Mutaties t'rjdens het boekjaar
Toevoegingen

8583

Terugbetalingen

8593

Geboekte waardeve rmlnder¡ngen

8603
861 3

Teruggenomen waardevelminderlngen ..'.'.'.......

Wsselkoersverschillen
Overige

mutatles

............

....'..(+yG)

8623

.'. ..'......'..'.." """(+y(-)

8633

-7.620

NETTOBOEKWAARDE PER EINOE VAN HET BOEKJAAR ...""'".,...."'"...".
GECUMULEERDEWAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
ETNDE BOEKJAAR .........."..'....

8653

16140

voL

0403."150.608

Nr

5.5.1

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DËELNEMINGEN EN MA\TSCHAPPELIJKE RECHTEN ¡N ANDERE ONDERNEMINGEN
posten 280 en 282
vermeld waarin de ondernemlng een deelneming bezit (opgenomen in de
de ondernãmlng maatschappelljke rechten bezit (opgenomen in de
n belope van ten mlnste 10 % van het geplâatste kapitaal.

Hiero
van d
poste

jãi.àrlnéàn *aaln

Aangehouden

lrlMM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een ondernemfng naar
Belgfsch recht betrefr,
het ONDERNEMINGSNUMMER

maatschaPPellke rechten

Aantal
ZEN]TEL CARRIBEAN BO
SCHOTTEGATWEG OOST

dochters

rechtstrBêks
o/o

To

Gegevens geput uit de laalst beschikbare Jaanekenlng
Nettoresultaal

Elgen vermogen
Per

Muntcode

31t1212011

ANG

2.297.394

31t1212011

DKK

6.556.172

31n2nü1

EUR

-38.453

12,285.797

31t1212011

NOK

135.705.349

6.880.759

Jaarrekenlng

(+) of

0

(in eenheden)
-350,269

1O

WLLEMSTAD
Nederlandse Antillen
9000 100,00

Rechtstreeks

0,00

ZENITEL DANMARK AS BO
PARKALLE 350
2605 BRONDBY

1

.071.909

Denemarken
7 100,00

Rechlstreeks

0,00

ZENITEL FINANCE NETHERLANDS BV BO
MICROFOONSTRAAT
1322 BN ALMERE

5

Nederland

Rechtstreeks

4806900 100,00

0,00

ZENITEL NORWAY AS BO
SANDAKERSVEIEN 24 . bug C
0403

osLo

Noon¡/egen

Rechtstreeks

19844018 100,00

0,00

1TI40

Nr

vol

0403.150.608

5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACT¡VA)
Codes

BoekJaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
51

Aandelen
Boel(waardô verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

8681

Niet-opgevraegd bedrag .............

8ô82
52

Vastrentende effecten ........-'..
Vaskentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen
Termljnrekenlngen bll kredletinstelllngen

..'.."'.""'

8684
53

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogslens één maand

8686

rneer dan één maand en hoogstens één jaar

8687

meer dan één jaar...........

8688

Hlorboven niet-opgenomen overlge geldbelegglngen

8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Ultsplltslng van de post 490/l van de actlva lndien daaronder êon belangrijk bedrag voorkomt.
Over te dragen huur Q1 2013
Over le dragen Vezekering Flnanclele rislco's

Andote Vezekeringen

16.006
13.119
5.289

18t40

Nr

voL

0403.1 50.608

5,7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Vorig boekjaar

Godes

BoekJaar

Geplaalst kapilaal per elnde van het boekJaar"""

100P

XXXXXXXXXXXXXX

Geplaatst kapitaal per einde van het boekJaar"""

(1

STMT

VAN HET KAPITAAL

MaatschaPPelIk kaPitaal
oo)

Godes

2s.274.723

25,274.723

Aantal aandelen

Bedragen

\iVrjzîgingen tijdens het boekjaar

Samenstelling van het kaPitaal
Soorten aandelen
Aandelen zondor nominale waarde

25.274.723

16.554.422

Aandelen op neam.'..."'...

8702

XXXXXXXXXXXXXX

6.978.235

Aandelen aan toonder en/of gedematerialiseerde

8703

XXXXXXXXXXXXXX

9.576.187

Codes

Niet-opgevreâgd
bedrag

aandelen"""""'

Opgevraagd,

nie!geslort bedrag

Nlet-gestort kaPltaal
Niet-opgevraagd kaPitaal
Opgevraagd, niet-gestort kapitaal'.'....."..

XXXXXXXXXXXXXX

(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes

BoekJaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
KaPitaalbedrag

Aantal aandelen

8721

8722

Gêhouden door haar dochters
KaPitaalbedrag
Aantal aandelen

8731

172.697

8732

'1

13.1 13

Verpllchtingen tot ultglfte van aandelsn
Als gevolg van de u¡toefenlng van CONVERSIERECHTEN
Bedrag van de lopende converteerbare lenlngen
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aandelen

8740
8741

8742

Als gevolg van de uitoefenlng van INSCHRIJVINGSRECHTEN
Aantal inschriivingsrechten in omloop
Bedrag van het te plaatsen kapitaal
Maximum aantal uit te geven aândelen

Toegestaan, niet-geplaatst kapltaaf

8745
8746
8747
8751

26.274.723

1

9/40

Nr

voL

0403.150.608

5.7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUGTUUR
Codes

Boelqaar

Aandelen bulten kapltaal
Verdeling

Aantal aandelen
Dâeraan verbonden stemrecht

8761

8762

Ultsplitsing van de aandeelhouders
Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf

8771

Aantal aandelen gehouden door haar dochters

8781

20140

Nr.

0403.150.608

vol

5.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Boekjaar

DAARONDER EEN BELANGRIJK
UITSPLITSING VAN DE POST 163/5VAN DE PASSIVA ¡NDIEN
BEDRAG VOORKOMT.
Voozlenlngen voor hangende geschlllen

3.555,074

21140

Nr

vol

0403.f50.608

5.9

STAATVAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER
DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één Jaar dle blnnen hetJaar vervallen
8801

Financlëlê schulden

881

Achtergestelde lenlngen
Nlet-achtergestelde obligatlelenlngen

1.788.622

1

8821

..'.""'....".

Loasingschulden en soorlgelilke schulden

8831

Krediellnstelllngen ..........,..,,"'.,

8841

1,788.622

8851
8861
8871

Leveranciers

8881

Te betalen wlssels ..'........'.
Ontvangen voorultbolalingen op bostellingen

8891

Ovelge schulden,,,,...'.,.'.'......,.

8901

Totaal der schulden op meer dan één Jaar die blnnen het.laar vervallen

(42)

1.788.622

Schulden met een resterende looptlJd van meor dan één jaar doch hoogstens 6 Jaar
8802

Flnancièle schulden
Achtergestelde lenlngen

8812

Niet-achtergestelde obllgatielenlng€n .",...'..."..'

8822

Leastngschulden en soortgelijke schulden

8832

Kredletinstelllngen .,.,......'.........

8842

5.326.1 60

8852

Overige leningen

8862

Handelsschulden

8872

Leveranciers

8882

Te bètâlen wissels ............

8892

Ontvangen voorultbetàllngen op bestelllngen

8902

Overige schulden

Totaal der schutden met een resterende looptlJd van meer dan één Jaar doch hoogstens
891 2

Schulden met een resterende looptlJd van meer dan

5.326.160

5

5.326.160

jaar
8803
88't3

Achtergestelde leningen
Nlet-achtergeslelde oblìgetlelenlng€n .....'.'........

8823

Leasingschulden en soortgellJke schulden

8833
8843

Kredletinslellingen,........,......'.'.

8853

Overige lenlngan

88ô3

Handelsschulden,..............'......
Leveranciers

8873

Te betalen wlssels ......,...'..

8883
8893

Ontvangen vooruitbelalingen op bestellingen .'..............'-.'..

8903

Overige schulden

Totaal der schulden met een resterende looptlJd van meer dan

6 Jaar

""""

891 3

22j40

Nr

voL

0403.1 50.608

5.9

GEWAARBoRGDESoHuLDEN(hegrepenindeposlenlTen42J4Svandepassìva)
Door Betglsche overheìdslnstelllngen þewaarborgde schulden
8921

Finânclële schuld€n

8931

Achtergestelde lenlngen
Nfet-achtergestelde obligatlelenlngen

8941

.'...',."""'

Leaslngschulden en soortgelijke schulden

8951

Ktedietinstellingên .'...,.....'."."..

89ô1
8971

Ovetlge lenlngen

8981

Handelsschulden ...,..,.......'...'..'

8991

Leveranc¡ers

900'1

Te betalen wlssels ,.'.'..'.'..

901

.."."""""" ""'

Ontvangen voorultbetalingen op bestelllngen

1

9021

Schulden met betrekklng tot bezoldigingen en soclale lasten

9051

Totaal door Belglsche overheidslnstelllngen gewaarborgde schulden

9061

beloofd op actlva
schulden gewaarborgd door zakelljke zekerhedon gesteld of onherroepelijk
van de ondernemlng
8922

Financlële schulden

8932

Achtergestelde leningen
Nlet-achtergestelde obligatleleningen

2.000.000

""

8942

"""""'

8952

Leaslngschulde n en soortgelilko schulden

8962

Kredletlnstelllngen ...,...',',,....'.'.

Overige lenlngen

8982

Handelsschulden .........^....""....

8992

Leveranciers

9002

Te betalen wlssels ."".'.....
Ontvangen voorultbetalingen op bestellingen

2.000.000

8972

901 2

""""""^""""'

...'...'..-....
schulden met belrekklng tot belastingen, bezoldlgingen en sociale lasten

9022
9032

Belastlngen"",.

9042

Bezoldigingen en sociale lasten.'....."'.'."'

9052

gesteld of onherroepeliik beloofd op
Totaal der schulden gewaarborgd door zakel|Jke zekerheden
de
ondernemins
van
"""""""""""
actlva

9062

2.000.000

EN SOCIALE LASTEN
scHULDEN MET BETREKKING TOT BELAST¡NGEN, BEZOLDIOINGEN

Belastingen (post 450ß van de passlva)
9072

Vervallen belastingschulden "'.,....."."'..,'

9073

Nlet-vervallen belastingschulden .,,....,..'.'....".

68.462

450

Geraamde belastingschulden ....."'.........'..

Bezoldlgingen en sociale lasten (posl 454ß van de passiva)

vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor sociale Zekerheid
Andere schulden met betrekking tot bezoldlglngen en sociale ìasten

"""""""'

9076
9077

127.876

23140

Nr.

0403.150.608

voL

5.9

Boek,|aar

OVERLOPENDE REKENlNGEN
U¡tsplltslng van do post 49Zg van de passlva lndlen daaronder een belangrlJk bedrag voorkomt.
Toe te rekenen intreslkosten

136.133

24t40

Nr,

vol

0403.1 50.608

s.10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Vorlg

BoekJaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uilsplitsing per bedrì¡fscategoríe
Uitsplitsing per geografische markt

Andere bedrffsoPbrengsten
Exploitatiesubsidles en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen

740

BEDRIJFSKOSTEN
werknemers waarvoor de ondernerning een DIMONA-vorklaring heeft ingedlend
of dle zlJn lngeschreven ln het algemeen personeelsregister
11

11

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ..,..'........

9086

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voflldse equivalenten

9087

10,2

10,9

9088

5.261

4.384

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Personeelskosten
Bezoldiglngen en rechtstleekse soclale voordelen

620

720.486

650.229

Werkgeversb[dragen voor soclale vezekeringen

621

92.102

105.039

Werkgeverspremies voor bovenwettetijke verzekeringen

622

178.660

64.095

Andere persone€lskosten

623

7.912

31,050

Ouderdoms- en overlevingspensloenen

624

-723.782

-193.861

"""""""""""

.."'.'.".''

Voorzlenlngen voor pensloenen en soortgelfke verplichtlngen
Toevoeglngen (bestêdingsn en terugnemingen)

'....-"""""""""""""""""

(+y(-)

635

Waardevermlndering en
Op voorraden en bestelllngen ln uitvoering
91 10

Geboekt

9'111

Teruggenomen

Op handelsvorderingen
9112

Geboekt

31.521

70.000

9.113

Teruggenomen

Voozienlngen voor risico's en kosten
91 15

Toevoeglngen
Bestedlngen en terugnemingen'.".".'....."..,'

91

t6

311.142

'1.344.556

Andere bedr[fskosten
640

Bedrijfsbelastingen en -taksen

328

641t8

Andere ........'...

Ullzendkrachten en ter beschlkklng van de ondetnemng gestelde
personen
Totaal aantal op de afsluitingsdalum

"...'."""'

s096

Gemiddald aantal berekend in volt'i¡dse aquivalenten

9097

Aantal daâdwerkelijk gepresteerde uren

9098

Koslen voor de onderneming

617

25140

voL

0403.150.608

Nr,

5.11

F¡NANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Codes

Vorig boekJaar

Boeklâar

FINANCIËLE RESULTATEN
Andere

fl

nanclële opbrengsten

Door de overheÌd loegekende subsidiès, aangerekend op de
resultatenrekenlng
25

Kapitaalsubsidios ......,..........,'.'..

91

lnterestsubsldles .......................

9126

Ultsplitsing van de overîge financiële opbrengsten
1

Koersverschillen

00.887

43.592
90.351

Doonekeningen kosten gerantie

Afschrijvlngen van kosten bii ultglfte van lenlngen en van dísagio

6501

Geacliveerde lntercalaire lnteresten

6503

Waardeverrninderlngen op vlottende activa
Geboekt

6510

Teruggenomen

651

9.213.787

1

Andêre flnancltile kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de ondernemÍng blj de verhandeling
van vorderingen

653

Voorzlenln gen met flnancie€l karakter
Toevoegingen

6560

Bestedingen en terugnemlngen ............."'...

6561

Ultsplltsing van de overige flnanclële kosten
Koersverschillen
Andere financi'ele kosten
Definitievê schuldkwljlschelding Zen¡tôl Finance Netherlands BV

4ã7.398

57,916

13.354

46.696
13.066.326

Boekjaar

U]TZONDERLI J KE RESULTATEN
Uitsplltslng van de andere ultzonderlijke opbrengsten
Terugname schuldkwijtschelding

1.000.000

Ultsplltslng van de andêre uiÞonderlijke kosten

26140

Nr

voL

0403.1 50.608

5.12

BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Geactiveetde overschotten van betaalde belâstingen en voorhetfingen

l6

9'135

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

9136

"""""""""""

9137

Geraamde belastlngsupplementen ...'..'.'."

9138

Belastingen op het resultaat van vorlge boekJaren
Verschuldlgde of betaalde beleslingsupplementen

16

91 34

Belastingen op hot resultaat van het boekjaar

...""""'

9139

gevorrnd
Geraamde belaslingsupplementen of belastingen waarvoor een voozlenlng Ìverd

9140

Belangr¡Jkste oorzaken van do verschlllen tussen de w¡nst voor belastlngen, zoals dle bliJkt ult
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

lnvloed van de uitzonderllke rosultaten op de belastlngen op het resultaat van het boekJaar

Godes

Boekjaar

Bronnen van Þelastlnglatentles
Gecumuleerde tiscale verliezen die aflrekbaar zijn van lat€rê belastbare wlnslen .........'.."'.'.'..".'.....'

9141

40.843.510

9142

40.843,510

Andere aclieve latenties
9144
Ultsplitslng van de passieve latenties

Codes

Vorig boekjaar

Boeklaar

BELAST1NGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN
ln rekènlng gebrachte belastlng op de toogevoegde waarde
Aan de onderneming (añrekbaa0 ..........'...,..."..

9145

118.696

Door de onderneming

9146

8.e01

Bedrijfsvoorheffing .....,..,....,....,.

9147

201.957

Roerende voorhefñn9 .,,,........'..

9148

122.538
1

1.660

fngehouden bedtagen ten laste van derden als
253.520

27140

Nr

vol

0403.150.608

5.13

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHT¡NGEN
Codes

DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE
ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN..

9149

Boekjaar

1.700.000

Waarvan
9150

Door de ondornemlng geðndosseotde handelseffecten ln omloop

9151

Door de ondernemlng getrokken of door aval getekende handelseffeclen
Maxlmumbedrag ten belopa wâarvan andere verpllchlfng€n van derden door de ondernemlng

zln
9153

1.700.000

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
Zaketljke zekerheden die door de ondernemlng op haar elgen actlva werden gesteld of
onherroepelIk betoofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de ondernemlng
Hypotheken
Boelrwaarde van de bezwaarde activa

9't61

Bedrag van de lnechrlving

9.171

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschdjving

91 81

4.351.000

Pand op andere actlva - Boekwaarde van de ln pand gegeven activa

9191

43.220.140

Zekerheden op de nog door de ondernemlng te verwerven aclíva - Bedrag van de belrokken

9201

Zakelljke zekerheden dle door de onderneming op haar elgen aotiva werden gesteld of
onherioepellk betoofd als waarborg voo¡ schulden en verplicht¡ngen van derden
Hypotheken
Boela,vaarde van de bezwaarde actlva

9162

Bedräg van do lnschriivlng

s172
9182

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de lnschrijvlng
Pand op andere activa - Boekwaarde van de ln pand gegeven actlva

......"""'..

Zekerheden op de nog door de ondernemlng te verwerven activâ - Bedrag van de betrokken

9192
9202

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

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOTAANKOOP VAN VASTE ACTIVA
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE AGTIVA
TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen

9213

Verkochte (te leveren) goederen

9214

Gekochte (te ontvangen) deviezen

9215

Verkochte (te leveren) deviezen

9216

VERPLICHT]NGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
OF
IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJV]NG VAN DE REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUSTDE
VAN
OPGAVÉ
MET
OF
DIRECT¡ELEDEN,
DE
PERSONEELSVAN
TEN BEHOEVE

OVERLEVINGSPENSIOEN
GENOMEN MAATREGELEN OM DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN TE DEKKEN
Groepsverzekering ten voord€le van het personeel.
De kosten zijn door beide werknemer en werkgever gedragen'

28140

Nr,

voL

0403.1 50.608

5,13

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Code

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
gepresteord wefk
Geschat bedrag van de vefptlchtlngen dle voortvloeten ult reeds

Boekjaar

9220

Basls en wiJze waarop dit bedrag wordt berekend

AARD EN ZAKELIJK DOELVAN BU]TENBALANS REGELINGEN

ult
voord;F;-n*
van

Mlts de rlslco.e of voordel€n dle
dergelljke rlslco,s of
roãt",i ¿r fn.nclðle gevolgen

ng voortvloelon van enlge betekenls zljn en voor zover de openbaarmaklng.van
¿-r ¡ããóiu.llng van de ñnanclële poslfle van de.vennootschap; lndlen verefst
voor de vennootschap eveneens worden vermeld:

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN ÉN VERPLICHTINGEN

zst40

Nr

vol

0403.150.608

5.14

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMI NG SVERHOUDI NG BESTAAT
Codes

Boekjaar

Vorig boekJaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
43.463.505

Flnanclöle vaste aotlva....
Dôelnemingen

(280)

Achtergestelde vordetlngen

9271

Andere vorderingen ....,.....,.,.,...

9281

Vorderingen op v€rbonden ondernemlngen

43.463.505

918.361

929'l
9301

1

Op hoogstens één.laar

931 1

818.361

Geldbelegglngen..,,.,,,.,,..........

9321
9331

Vorderingen

9341

Schulden.........

9351

43.463.505

r.679.034

00,000

Op meer dan één Jaar

Aandelen

43.463.505

9.547.375

1.679.034

7.135.520

Op meer dan één Jaar...........

9361

Op hoogstens één Jaar......,,,.,

9371

9.547,375

7.135.520

9381

980.347

2.735.673

31.O71

75.913

PersoonllJke en zakolIke zek€rhedsn
Door de onderneming gestelde of onherro6pellk beloofd als waarborg
voor schulden of verplichtlngen van verbonden ondern€mlngên
Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepellk beloofd als
waarborg voor schulden of verpllchlingen van de ondernemlng..".'..,,...'.'.'..'.."".-

Andere betekenisvolle flnanclële verpllchllngen...',.'.

9391
9401

Flnanclëlê rosultaten
Opbrengsten ult finanolële vaste activa

9421

Opbrengst€n uit vlottends activa

9431

Andere financiële opbtengsten

9441

Kosten van schulden

9461

Andere Rnânciêle kosten

9471

Reallsatie van vaste actlva
Ve rwezenlijkte meerwaarden
Ve rwezen

I

[kle minde rwaard en

9481
9491

ONDERNEMINGEN WAARMEË EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Flnanciële vaste actlva....
Deelnemingen

(282)

Achtergestelde vorderingen

9272

Ande¡e vorderingen ..,...............

9282

Vordsringen....

9292

Op meer dan één Jaar

9302

Op hoogstens één jaar......,,.,.

9312

Schulden.........

9352

Op meer dan êén jaar

9362

Op hoogstens één jaar

9372

30/40

Nr,

voL

0403.150.608

5,14

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

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKWOORWAARDEN
Vermeldlng van dergelUke transactles lndlen z[ van enlge betekenls zlln, mst opgave van het bedrag van
lnformatle over de
Oeze tlansãctles, dJaaid van de betrekklng mét de verbonden partlj, alsmede andere
transacfles Ole nbdlg ls voo¡ het verkrijgen van lnzlcht ln de flnanclële posltle van de vsnnootschap:

BlJkomende ¡nformatlo
gebrek aan wettelijke criterla dle toefaten om de lransactles mst vorbonden partfen bulten normale marktvoorwaarden te
invãntarlseren, kan geen enkele lnformåtie worden opgenomôn ln do staat XVlllbls.
BiJ

31t40

Nr

vol

0403.1 50.608

5.15

F]NANGIËLE BETREKKINGEN MET
Codes

Boôkjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DlE DE
ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER
VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GEGONTROLEERD WORDEN
Ultstaande vorderlngen op deze personen

s500

Voorwaarden betreffende de u ilstaande vorderlngen

Waarborgen toegestaan ln hun voordeel

9501

Voornaamste voorwaarden van de toegestane waarborgen

Andere betekenisvolle varpllchtlngen aangegaan ln hun voordeel

9502

Voornaamste voorwaarden van deze verplichtingen

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldlglngen en ten lastê van de resultatenrekenlng
toogekende pensloenen, voor zovèr deze vermeldlng niet ultslultend of hoofdzaketlJk
betiekklng heeft op de toestand van een enkel ldentlficieetbaar persoon
Aan bestuurders en zaakvoerders ..'... ",..,.'.', "..,.

9503

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders'......'..",......'.'

9504

Codes

168.333

BoekJaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HlJ (ZlJ) VERBONDEN lS (ZIJN)
Bezoldlging van de commlssarls(sen)

9505

31.950

Bezoldlglng voor ultzonderlIke werkzaamheden of blzondere opdrachten ultgevoord binnen
de vennootschap door de commlssaris(sen)
Andere controleoPdrachten

95061

Belastingadvlesopdrachten

95062

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

9506:

Bezoldlglng voor ultzonderlljke werkzaamheden of bltzondere opdrachten ultgevoerd blnnen
de vennãotschap door personen met wle de commissarls(sen) verbonden ls (z[n)
Andere conlroleoPdrachten

05081

Belastingadviesopdrachten

95082

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachlen

95083

4',1.760

Vermeldingen ln toepassing van het artlkel 1 33, paragraaf 6 van het Wetboek van vennootschappen

32140

Nr

vol

0403.150,608

5.17,1

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
IS AAN DE BEPALINGEN VAN
]NLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEM]NG DIE ONDERWORDEN
JAARREKENING
ÈeT wEreoeK VAN VENNooTscHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE
ge0onsolldeerd taarverslag opgesteld en openbaar
De ondernomlng h€eft een geconsolldeerde Jaârrek6nlng en e€n
gemaakt*

De ondernemlng en haar dochterondernemlngen

overschrijden op geconsolldeerde basis niel meer dan één van de in arlikel 16

van hel Welboek van vennootschappèn vermelde criteria*
geconsolldeelde laarrekenlng, waarin haar
De ondernemlng ls zolf dochteronderneming vân eon moederondernemlng dle een
maakl'
en
openbaar
ls, opslelt
Jaarrekening doór congolidetle opgenomen
ln artikel 113, paragrafen 2 en 3 ven hsl
ln voorkomgnd geval, mo¡verlng dat aan alle voorwaarden lot vrijstolllng, opgenomen
Welboek van vennoolschappen' is voldaanl

recht belreft, het ondernemlngsnummer ven de
Naam, volledig adres van de z€têl en, zo het een onderneming naar Belg¡Sch
maakt, op grond waârvan de vriJstelllng ls
moederondernemlng die o" g.;nJåiidr.rJe Jaanekenlng opsielt en openbaar

verleend:

INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING
IS
DOCHTERONDERNEMING
OT ACUEEHSCHAPPELIJKE
Belgìsch recht betreft' hel ondÞrnemlngsnummer van de
Naam, volledlg adres van de zetel en, zo het een onderneming naar
een geconsolldeerde laarrekenlng, waarin haar
mooderonãernemlng(en)
of
deze
aandùiding
en
d"
moederondernemlng(en)
jäã"rt"ri.é o.oiõisoiiaàtl" opgenomeñ is, opstelt (opst6llèn) en openbaar maakt (maken)**:

rechtis (zijn), de plaatswaarde hiervoorbedoelde
lndien de moederondernemlng(en) (een) onderneming(en) naarbutlenlands
geconsolideetde laanekening verkrijgba a r is"

'
-.

Schrappen wat niet van toepasstng ts.

wordtdejaarrekeningvandeondernemingopverschìllendeniveausgeconsolldeerd,danwordendezegegevensverstrekt,enezildsvoor
deel uitmaakt en
het grootste geheel en

.il;Ë;;;";nátileinste

geheel van ondernimingen waarvan de onderneming als dochter

*ra-roor. eeñ geconsolideerde ¡aarrekenlng wordt opgesteld en openbaar

gemaakt.
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SOCIALE BALANS

ziin:

Nummers van de paritaire comltés die voor de ondernemlng bevoegd

209

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSON EN
WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREG]STER

Tfldens het boekJaar

Codas

2. Vrouwen

1. Mannen

Tolaal

Gemlddeld aantal werknemers
Voltljds

1001

9,6

5,4

4,2

DeeltiJds

1002

1,2

1,0

0,2

1003

10,2

6,0

4,2

4.134

4.134

Totaal ln voltìjds eguivalenten

(VIE)

,.............

Aantal daadwerkelljk gepresteerde uren
Voltüds

101

Deeltijds

1012

1.127

1.022

105

Totaal

1013

5.261

5.'156

105

VoltiJds

1021

881.524

881.524

Deeltijds

1022

117.536

106.581

10.955

Totaal

1023

999.060

988.1 05

10.955

1033

3,347

3.310

37

1

Personeelskosten

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

Tlfdens het vorlge boekJaar

Codes

1P. Mennen

P. Tolaal

Gemlddeld aantal werknemers in VTE

1

003

10,9

Aantal deedwelkelijk gepresleerde ulen,.,,........

1013

4.384

Personeelskosten

1023

840.413

Bedrâg van de voordelen bóvenop het loon

't

033

3.086

2P, Vrouwon
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Codes

1.

3. Tolaal ln volt'tjdse

2. Deeltijds

Voltijds

eguivalenten

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
105

10

1

10,5

Overeenkomst voor een onbepaalde tljd "..........

110

10

I

10,5

Overeenkomst voor een bepaalde t[d

111

Ovêreenkomst voor een duÎdelijk omschroven werk ...',,.'

't12

Vervangingsovereenkomst

1',13

6

1

6,5

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

Volgens de aard van de arþeldsovoreenkomst

Volgens het geslacht en het studleniveau
Mannen

120

1,0

lager onderwiJs

1

200

'l

secundair onderuls

1201

4

hoger nlelunlversitalr onderw'tjs

1202

unlversilair onderwlis ..,..,,,,,,....,.

1203

1

121

4

4,0

lager onderwils

1210

2

2,0

secundalr onderwiJs

121',!

2

2,0

hoger niet-universftalr onderu¡ls

1212

universltalr onderwiis

1213

Vrouwen

4,0
1

0,5

't,0

Volgens de beroePscategorle
Directìeparsoneel ................'..'.

130

Bedlenden

134

I

Arbefders

132

1

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

133

I

9,5

't,0
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UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
1. Uitzendkrachten

2. Ter beschikking ven
de ondernemlng
gestelde personen

2. Deeltijds

3. Totaal ln voll¡jdse
equivalenlen

Codes

Tildens het boekJaar
Gemlddeld aantal t€werkgostelde personen

150

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

15'l

Kosten voor de ondernemlng

152

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN
Codês

Aantal werknemers waaryoor de onderneming tlJdens
lngedlend of
ln het

1. VoltiJds

205

'l

210

1

'l

1,4

Volgens de aard van de arbeldsov€têenkomst
overeenkomst voor eon onbepaalde tijd ............
Overeenkomst voor een bepaalde tfld

211

Overeenkonst voor een duideliJk omschreven werk ..........

212

Vervangingsovereenkomst

213

Codes

UITGETREDEN

Aantal werkneme16 met eon DIMONA-verklaÌlng
aangegeven of e€n ln het algemeen pereoneelsteglster
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tljdens

1,0

,|

3. Totaal in volttJdse
equivalenten

2. Deeltijds

1. Voltijds

305

I

Overeenkomst voor een onbepaalde lljd

310

1

Overeenkomst voor een bepaaldè tl,ld .....,...^.....

3'l'l

Overeenkomsl voor een duldeliJk omschreven werk .....,,....

312

Ve rvangin gsovoree nkomst

313

0,4

1

1,4

het boekjaar een olndè nam

Volgens de aard van do arbeidsoveleenkomst
1,0

I

0,4

1

1,4

Volgens de reden van beëlndlging van do overeenkomst
Pensloen

340

Werkloosheid mêt bedriJfstoeslag

34'l

Afdanking

342

Andere reden

343

1

Waaryan: het aantal werknemers dat als zeltstandtge
ten mlnste op halftijdse basls diensten bllñ
veflenen aan da ondernemlng,.....,.......,.....

350

36140
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleldlngslnltlalleven len
laste van de werkgever

Godes

5801

Aantal bettokken werknemers

Mannen

Codes

581

I

Aantal gevolgde oPleldingsuren

5802

5812

Neltokosten voor de onderneminS .......'.....'..'..,..

5803

58',l3

waârvan brutokoslen rechtstreeks verbonden met de opleidlng ..'........

58031

581 31

waarvan betaalde bljdragen en stortingen aan colleclieve fondsen ,...,

58032

58132

58033

581 33

5821

5831

waarvan ontvângen tegemoelkomlngen (in mlndering)'.

.,..'..""."'."",'

Vrouwen

Totaal van de mlnder formele en lnformele voortgezette beroeps'
opleidlngslnltialleven ten lasle van de werkgever
Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde oPleid¡ngsuren

5822

5832

Nettokosten voor de ondernemlnS .'......"'..'.....'..

5823

5833

Aantal betrokken werknemers

5841

5051

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokostên voor de onderneminS ............'.'..'.'.'

5843

5853

Tolaal van de lnitiële beroepsopleidingslnltiatlev€n ten laste van de

werkgever
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WAARDERINGSREGELS

l.

Begfnsel

van
De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstlg de bepalingen van het koninkìl.lk besluit van 30 Januarl 2001 tot uitvoering
het Wetboek van vennootschaPPen
Ten behoeve van het getrowe beetd woldt in de volgende ulÞonderingsgevallen afgeweken vân de bij dit besluit bepaalde
waerderingsregols:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen belhvloeden als volgt het vermogen, de flnanciële positle en het resultaat voor belastlngen van de ondernemlng:

gewüzlgd)
De waarderingsregels werden len opzlchte van het vorige boekjaar qua veuoordlng of toepassing (g€$'lFigC| (niet
zo Ja, dan heeft de wijziging bekekking op;

en heefl zij

een

{positleve) (negatieve) lnvloed op het resultaat van het boekjaar voot belasting ten belope van

EUR,

De resultatenrekening (wordt) (wordt niet) op belangr'rjke wijze belnvloed door opbrengsten en kosten dls âân een vorig boekjaar
moeten worden toegerekend; zo Ja, dan hebben deze betrekking op:
De c¡fêrs van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

(Voor de vergelijkbaarheld worden de cijfers van het vorige boeklaar op voþende punten aangepast)
(Voor de vergelijking van de Jaarrekening van belde boekiaren moet met volgende elemènten rekening worden gêhouden)r
BIJ

gebrek aan objectleve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare rlsico's, mogelljko verliezen en ontwaardingen

wearvan hlerna sprake, onvermijdelljk aleatoir:
positle en
Andere inllchilngen dle noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou gevsn van het vermogen, de financìële
het resultaat van de ondernemlng:

2. Vaste

acliva

Oprlchlingskosten:
geacliveerd:
De oprichtingskosten worden onmiddellijk ien laste genomen, behoudens votgende kosten die worden

Herstructuterlngskosten

:

De herstructureringskoslen w€rdon (geactiveercl) (niet geactiveerd) ln do loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dlt als volgt
verantwoord

:

lmmaterlële vaste activa;

voor

EUR kosten van onderzoek en ontwikkelingen. De afschtijvingsHet bedrag aan immateriéle vaste activa omvat
iéim¡iáìoõr àetè kosten en vðõi O"ioo¿w¡ll beloopt (meer) (niet meer) dan 5 Jaar; lndien meer dan 5 iaar wordl deze termijn als volgl

ve¡antwoord

:

Materlële vaste actlva:

lndeloopvanhetboekjaar (werden)(werdengeen) meteflëlevasteactivageherwaardeerd; zoja,danwordtdeze
herwaardering als volgt verantwoord

:
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WAARDERINGSREGELS
Afschr[vlngen geboekt t[dens het boekjaar:

Activa

l,

AfschrìJving spe rc€nlages

Basls
(niet-

Melhode

L

N

(lìnealre)

geheMaardeeñe)

D (degressleve)
A (andere)

G{geherwaardeerde)

Hôofdsom
Min. - Max.

Bijkomende kosten
Min. - Max.

Oprlchtlngskosten

2. lmmaterlèlo vaste activa
3, lndustrlölo, administratleve

of

commerclölô gebouwen*
4. lnstallatles, machines on ultrustlng'
õ. Rollend materleel'
6, Kantoormaterieel en meubllal¡'
7, Andere materlële vaste actlva
van de In leasíng gehouden

ln voorkomend gêval op een afzond€rìijke lljn

Overschot aan toegepasle, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzlchte van de economlsch verantwoorde afschrijvingen
EUR,
- bedrag voor hel boekjaar:
- gecumuleerd bedrag voor de vaste aêtive veruoryen vanaf het boekJaar

dat na

31

EUR.

december 1 983 beglnt:

Financiöle vaste actlva:
ln de loop van het boekJaar (werden) (werden geen) deelnomlngen geherwaardeerd; zo Ja, dan wordt deze herwaarderlng als volgt

velantwoord:
3,

Vlottende activa

Voorraden:
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschafflngswaarde berekend volgens

de

(te vemelden) methoda van dê gowog€n

gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, indlvldualisering van de prijs van olk bestenddeel of tegen de lagere marktwaarde:
1. Grond- en hulpstoffen:

2. Goederen ln bewerklng - gereed product:

3. Handelsgoederon;

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

P¡oducten:

- De vervaardlgingsprijs
- De vervaardigingsprijs

van de producten (omvat) (omvat nlet) de onrechtstreekse productiekosten.
van de producten waarvan de productle meer dan één Jaar beslaat, (omvat) (omvat niet) lìnanciële kosten

verbonden een de kapitalen oôtleed om de produclie ervan te linancieren,
Bii hôt einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de lotale voo¡raden ongeveer

% meer dan hun boekwaarde.

(Deze Ìnlichting l's s/echts vereist zo hel versÇh¡l belangriik ls).

Bestellingen ln ultvoerlng:
Bôstèllingen in uitvoering worden gewaardeerd (tegen vervaardiglngsprìJs)
(tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelt€ van het resultaal naar gelang van de vordering derwerken).
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WAARDERINGSREGELS
4. Pas6lva

Schuldon:
De passfua (bevatten) (bevatten geen) schulden op lange termiJn, zonder rento of met een abnormaal lage rente; zo Ja, dan wordt op
deze schulden (een) (geen) disconto toegepast dal wordt geactlveerd.

Vr€emde valutai
De omrekening

ln

EUR van tegoeden, schuldan en verbintenissen

in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zljn als volgt in de Jaarrekenìng v€rwêrkt:

Leaslngovereen komsten

:

Wat de niet4eactivee¡de gebruiksrechten ult leaslngovereenkomsten betrefi (arflkel 102, S1 van het konlnklilR besluit van 30 Januari 2001

lotullvoeríngvanhetWetboekvanvennoolsohappen), beliependevergoedingenenhuurgeldendlebetrekklnghebbenophetboekJaar
voor leaslng van onroerende

gosderon:

EUR.
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ln 20 1 2 toonde Zenitel (rle 'Vennootschap') aan dal ze op het juiste spoor zat. ln 201 1 boekte Zenitel het eerste positieve resultaat in
vele jaren. ln 201 2 bewees Zenitol opniouw dat de juiste strategische bestissingen zijn genomen en uitgevoerd, mel als gevolg dat

voorheteerstinvelejareneenomzotgroei,eenhogerewinstgevendheideneenhogerenettowinstrlanin20lIgerealiseerdword.

STRATEGIE
Zenitel blijft zich concentreren op twee activiteilen: Secure Communlcation Systems (SCS) en het Caraibisch netwerk.
De activiteit Secure Communication Systems is gericht op de 0ntwikkeling en marketing van eigen producten en merken. STENTOF0N,
VINGTOR en ZENITEL zijn gevestigde en erkende merken in de sector en verlenen diensten aan specifieke marKsegrrent€n v00r

directe audio en data communicatie. ln 2012 bleel Zenitel investeren in de ontwikkellng van nieuwe producten en oplossingen, wat
onder meer resulteerde in de lancering van de nieuwe serie lP-stalions, "Turbino" genaamtl. Deze producten werden warm onthaald
door de markt. Ze bieden een stevige basis voor een verbreding van hel aanbod en extra productfuncties in de toekomst.
De Caraibische netwerkexploitant ChuChubi heeft opnieuw een belangrijke on betrouwbare b|drage geleverd aan het resultaat van
de Zenitel-groep. Zenitel bezit en exploiteed een TETRA-netwerk waarop zowel publieke als private radio-en data-gebruikers zij¡
aangesloten en dat beschikbaar is op verschillende eilanden in de OaraìIische Zee. Onze foctts is om aanvullende dlenshn aan
te bieden aan besÞande klanten om de gemiddelde omzet per netwerkgebruiker te verhogeri en om onze actuele op het netwerk
aangesloten klanten aan ons te binden. ln 201 1 en 201 2 hebben we door onze productenportefeuille beter af te stemmen op de vraag
van 0nze klanlen en de territoriale ultbreiding van het netwerk bewezen dat er aanzienliJke'mogelijkheden bestaan voor verdere groei.

te liggen, ziet Zenltel er nauwlottend op toe dat deze groei winstgevend
blijft, Hiertoe worden bedrijfskosten nauwlettend opgovolgd en tot het strikte minimum beperK. DoOr ons voortdurend te richten op
operationele efficiëntle kunnen wij geleidelijk aan onze winst verhogen. De resultateniñ 2012 tonen aan dat doze strategieën hun

Tenrrrijl de slrategische focus meer en meer op groeí, komt

vruchten afwerpen.
Het verder albouwen van de schulden blijft een belangrijke prioriteit, ln 20l2.bouwdo Zanitel haar totale qchuld vQ(dgr af met 1.6
miljoen euro, Bovqndien daalden de voonieningen met 0,7 miljoen euro. Samen met de doolstelling van een wlnstgevende grooi,

is een efflciènt beheer van het werkkapitaal belangrilk om srvoor te zorgen dat naast schuldafbouw er voldoendo oporationele
kasstromen ziln om te bl¡Jven inveôteren in producton en verkoopKanalen.

IFRS
De geconsolideerdo jaarrekening werd opgesteld ln overeenstemming met de lntemational Financlal Reporling Standards (IFRS),
zoals deze ùerden goedgekourd door de Europese Unie. Deze geconsolideerde taarFkenlng wsrd opgesteld ntet de hlstorische
kostprils als grondslag, behalye voor bepaafde flnanciöle ¡nstrumentên die tegen reêls waarde gdwaardeerd worden, De Groep
heeft gedurendo het huldige boekjaar alle nieuwe en heaiene Standaarden on lnterprqtaties, uitgevaardigd door het lnternat¡onal
Accounting Standards Board (IASB) en het lnternational Financial Reporting lnterpretatl0ns Commiltee (lFRl0) van de IASB, die relevant

zijn voor haar activiteiten en die van kracht zijn v00r het boekjaar dat start op

I

januari 2012, lpogepast. Al dÍe standaarden en

interpretalies werden bekrachligcl door de Europese Unie.
Een overzicht van de nieuwo standaarden die van t0epassing werden voor 201 2 en de shndaarden en lnterpretaties dle van loepassing
zullen worden na2012,is opgenomen ln de sectis met betrekking tot de waarderingsregels van het hoofdstuk Financieel RappoÍ in
dit jaarverslag. De Vennootschap heeft de nieuwe standaarden die van toepasslng wofden na 2012 niet vroegtljdig toegepast of de

etfecten ervah niet vroegtljdig bepaald.

,
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BOEKJAAR 201 2
De Raad van Bestuur heeft het genoe0sn om u haar verslag voor het boekjaar 201 2 voor te stellen. Het 0nderlìavige verslag bestrijK
zowel de geconsolideerde (groep) als de niet-geconsolideerde rekeningen (moedermaatschappij) in overeenstemrning met artikel
.1
1 9, tweede paragraaf van hel Belgische Wetboek van Vennootschappen.

G ECO

NSOLI

D

EERDE RESULTATENREKEN

I

NG

De omzet bedroeg 64,7 miljoen euro in 201 2. 0¡t is een toename van 1 .7 miljoen euro of 2.7D/o ten opzichte van 201 1 , De S0S-onzet
steeg met 1.4Y0 totSB.B miljoen euro en de omzet van de Caraiblsche netwerkoperator steeg met 18.6% tot 5.9 miljoen euro. Deze
omzetgroei wordt verder geanalyseerd in het hoofdstuk G6segmenteerde rapporlering van dit rapport-

Door

te bliiven focussen op operationele efficiëntie, steeg de

waardeverminderingen)

REBITDA (winst voor intresten en belastingen, afschrijvingen en

van 4.3 miloen ouro tot 4.7 miljoen euro, een stijging van 8.5%

NR)

(ln duizend

2012

(1) EBITOA is een

iliel-GA.él terrn cn

wordl gedefinieerd
als bedrljlsresultaat

+ afschrllvinqen +
ìrdèverm¡rderlngen

i

bijzoldere

4 679

.19e1"919:llTtl:_.
Niet-recurrente items met EBITDA-impact
EBITDA *T

0

4 673

¡rdevernrinder¡ngen

"'

ËBlT is een niet-

ìMP teml en u/ordt
gedefinieerd als

of
es.'.].1aa.,1,:::::.1Tl
vln ¡nlerestSI eil

Àt rr'iúu¡ns*

.l

toi..ro"rivu.rørruirinoriinsrn

erdriJfr*t.riiñ'D

-

,2 457

-2 439

2221

1 501

bedriifsrësulldal

r,.'.rìirs'i.

De bedrijfswinst of EBIT (winst voor intresten Fn belast¡ng) bedroeg 2.2 niiljoen euro ten opzichte van 1.5 miljoen euro in 2011.
De sterke stijging mel 0.7 miUoen euro of 48% wordt verklaard door een hogere EBITDA en een n¡et-recun'ento post die werden
opgenomen ln hot bedrljfsresultaat van 201 1 , Er waren geen niet-recunente poston in 201 2.
De netto financiële kosten bedroegen 1,2 mlljoen euro fen opzichte van 0,9 miljoen euro in 2011, De strjging van de netto financiêle
kosten met 0.3 miljoen euro wordt voornamelijk verklaard door een gerealiseerde meerwaardo van 0.2 rniljoen euro op de verkoop
van financiële activa in 2011 en een stijging van de notto wisselkoersverliezen van 0.2 miljoen in 2012.
Het totafo geconsolideerde nettoresultaat voor do Zenítel Groep vertoont een wlnst van 0.9 miljoen euro ten opzichte van 0.5 miljoen

euro in 201

1.

De wlnst per aandeel, geconlgeerd voor de inkoop van eigen aandelen, bedroeg 0.05 in 201 2 tegen 0.03 ln 201

1.

GESEGMENTEERDE RAPPORTERING
De Groep is georganiseerd volgens twee operationele divisies: Secure Communication Systems (SCS) en de netvverkactiviteiten op
de Caraibsn. De S0S-divisie bestaat uit operaties ln Noorwegen, Denemarken, Singapore, China, Frankrijk, ltalíé, DuÍtsland, Kroatië,
Brazillë, lndla, hetVK, deVerenigderStaten en een weiefdw¡jd netlvorkvan distiil¡uteurs. Do activlteiten in do Caraïlen gebied
omvatten het TEfRA-neMerk dat geöXploiteerd wordt qnder de merknæm Chuohubi en dat beschlkbaar ls op de volgende eilanden
in de Caraibische Zeo: Curaçao, Aruba¡ Sint:Maafien, Saint-Martin, Anguilla, Bonaire, Sint'Eustatius en Saba.

(lyr.dut2endEi.lÐ¡
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Secure Communication Sys-tems (SCS)

BæRlaar afgeslolen op 31 december

ãù1i¿

2011

58842
4 120
2 893
21:l

lii:ìiíi i ì ,l/r11ÌlVeflSLliG :liì i:.

SCS rappotleerde een omzetstijging van 0.8 miljoen euro ofwel

1 .4%. Deze stijging lvordt voonramelijk verklaard door de tweecijferige
gtoei van de STENTOF0N-producten in de onshore markten. Ondanks de globale veftraging in de maritierne nrarkt, realìseren r,ve
nog steeds eon 0mzet in lijn met 2011, die voornamelijk toe te schrijven is aan de uitbreiding van productenportefeuille VINGTOH.
De ScandinavÌsche activiteiten voor draadloze oplossingen kenden een lerugval, voornamelijk als gevolg van een omzetcjaling in
Denemarl<en, in lijn met onze veruuachtingen. Herstructurer¡ngsmaatregelen werden al genomen ¡n :¿01 0 en 201 1 .

DeSCS-activileitenleverdeneenrecurrenteREB|TDA0pvan4.l ntiljoeneurotegen3.9miljoeneurohetiaarv00rdi0n,eenstijging
van 6,5% als gevolg van vooddurende inspanningen

on de operationele etficiöntie en omzetgroei te verbeteren.
BoekJaar algesloten op 31 december

864
I 776
997

4946
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Recunente EBITDA
EBIT

1 480

520
34

De activileiten in de Caraiben realiseerden een omzet van 5.9 miljoen euro, 0.9 miljoen BUro ofwel 18.6% neer dan in 201
grootste deel van onze groei is afkomslig uit de verkoop van aanvullsndo diensten aa¡oítzs bestaande ldanten en projecten.
De recurrente EBITDA bedroeg 1.8 miljoen

euroin2012.

1.

Het

Do toename worút verooruaaKdoor de omzetstijging.

Do niet-toegewezen activitoiten hebben de recurrenle EBITDA negatlèf be'ihvloed mot 1,2 miljoen euro tegon 1,0 miljoen euro in 2011,
De impact op de bedrijfswinst bedroeg -1 .7 miljoen euro in 2012 ten opzichte van -1.4 miljoen euro ¡n 201 1.

GECONSOLIDEERDE BALANS
Het balanstotaal bedroeg 41.0 mlljoen euro, een dallng van 0.2 mlljoen euro ten opzlchte van 2011.

Materiëlovasteactivabedragen3.l miljoeneuro,eendallng,van0.SmlljooneurótenopzlchtevanvorigJaar,alsgevolgvannormale
afschrüvingen,
Goodwill daalde

lichttol 4.4 miljoen euro ten gevol0e van wisselkoerslmpact.

De overige immateriële vasto activa stegên van 1.5 miljoen ouro tot 1.9 miljoen euro en bestaan voornamelijk uit een toename van
de geactiveerde 0ntwikkelingskosten. Uitgestolde bolasfngen bedragen 2.6'mlï0en euro. De stljglng ls h0ofdzakelijk ts wijlen aan

de wisselkoersimpact.
De langlopende financiële vaste actlva daalden m.el 0.2 mlljoen tot 0.9 miljoen euro. 0e daling is voornamelljk toe te schriiven aan
ohtvangen betalingen voor vergoedingen me! betrekkingen tot ln 2009 verkochte activileiton.

Do voorraden bedragen 7.8 rniljoen eur0;

0e[ stijging van 0.9 miljoen'euro len opzichte van vorig jaar. Bestellingen in uitvoering

daalden met 0.2 milioen euro tot 0.8 mlljoen euro.
Handels- en overige vorderingen bedragen 13.5 miljoen euro, esn daling van 1.3 mllfoen ouro ten opzlchte van vorig jaar. De daling
is voornamelijk toe te schrijven aan betalingen voor projecten,ln Denemarken en een ornzetvortraging ln Q4 van 201 2 in vergelükinçl
met 201 1.
Het eigen vermogen bedraagt 8.0 miljOen euro, een stijging van 2.1 mllioen euro ofwêl 36.6%, Het aandeel van het eigen vermogon
steeg van

1

4.2% tot

1

9.5%

De totale langlopende vsrplichtingen daalden van 9.8 mlljoen euro tot 7.0 milJoen euro. De dallng is het resultaat van de betalingen
die in 201 2 gedaan werdon met betrekking lot lenlngen, pensloenverpliclrtinoêri en de úerschulvlng vgn lange naar korte termijn van
een belangrilk deel van de langetermijnleningen on pensloenvorpllchtingen.

De totale kortlopende verpllchtlngen stegen ,mot 0.5 mlfloen euro tot 26.d; mlljoen euro ln 2Q12. Hândels- en overige schulden
bedragen 16.9 mlljoen euro, een dallng mei 0.4 mlljoen euro. Dti korlopende lenlngon stegen mot 0.3 milloon tot 4.3 mlljoen euro.
De totale langlopende en kollopende lenlngen daalden van 11.5 miljoen euro tot 9.9 miljoen eur0, wat verklaard wordt door de in

':i,

li¡
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201 2 betaalde aflossingen, De kodlopende provisies stegen van 3.7 rniljoen euro tot 3.9 rniljoen euro. De stijging wordt voornamelijk
verklaard do0r een overdracht tussen korl- en langlopende voorzieningen.

De Haad van Bestuur heeft de netto boekwaarde van de geactivoerde ontwikkelingskosten, de nstto boekwaardo van do
netwerkinvesteringen, de positieve consolidatieverschillen, de uitgcstelde belastingvorderingen, de bestellingen in uitvoering en
de herstructurerings- en andere voorzieningen geëvalueerd, en is van mening dat de waardeverminderingen en cie voorzieningen
voldoende zijn. Met betrekking tot de bedrijfscontinuiteit (artikel gG van het Belgische welboek van vennootschappen) wenst de Raad
van Bestuur te verwijzen naar de afzonderlijke paragraaf over de vooruitzichten op en de rechtvaardiging van de toepassing van de
waarderingsregels overeenkomstig de continuiteitsassumptie verder in dit verslag.
HERKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN
De kasstroom van de Zenitel Groep bedroeg 0.5 miljoen euro in 201 2, ten opzichte van -0.6 rniljoen euro in 201 1. ln 2012 werden
1 .6 miljoen euro leningen terugbetaald. De kasuitstroom voor investeringsactiviteiten
bedroeg 3,9 miljoerr euro in 201 2. ln lotaal werd

3.0 miljoen euro uilgegeven aan productonhvikkeling en gerelateerde activiteiten. De kasinstroom uil bedrijfsactivite¡ten bedroeg
7.1 miljoen euro ín 201 2 ten opzichte van 5.7 nriljoen euro in 201 1 , Na aftrek van intresten en belastingen resulteerde dit in een
kasstroomuitbedrljlsactiviteitenvan6.l miljoeneuro,0pheteindevan20l2bedroegdekaspos¡t¡evanZenitel 2,gmiljoeneuro,
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december 201 2 bedroeg hel aantal voltijds equivalenten (VtE's) 248.6,

WE.
Secure Communication Systems

Totaal
De tbename van WE's f n 2012 is vooral

248.6

2¡Í5,6

fe wljton aan extra WE's ln Development, Sales en Marketlng.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDAIUM
Er zijn geen belangrijke gebeurteníssen te rapporteren d¡e plaatsvonden na de afsluillng van het boekjaar 201 2.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
De ondernemlng bleef lnvesteren ln de ontwlkkeling van nieuwe producten en dienston, wat resulteerde in de lancering van een aantal

nieuwe producten, zoals de 'Turbine'-sgrie.

BELANGENCONFLICTEN
ln 201 2 waren er gsen transaclles of verrichtingen waarop art¡kelen 523 en 524 van het Belglsche wetboek van vennootscháppen
van toepa6sing zouden geweest zljn.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE
VENNOOTSCHAP KUNNEN BEINVLOEDEN
Wij venruijzen naar de onderslaande paragrafen die handelen over do risicofactoron en onzekerheden en over de rechtvaardiging
van de tóepassing van de waarderlngsregels in overeenstemming nret het continuiteitsbeginsel (in ovoreenslemming met artikel
96"6 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen) en waain Zonitel informatie verschatt over de voomæmste risico's en
onzekerheden die een negatieve invloed kunnen hobben op de ontvrtikkeling, de fìnanciële resultaten en de marktpositie van de
Vennootschap. Dezelfde risico's en onzekerheden zijn van toepasslng op do Groep ln ziJn geheol en kunrien in belangrijke mate de
verdere ontwikkeling van de Groep beÏnvloeden.
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VERKLARING OVER HET AUDITCOMlTÉ
De Raad van Besluur bevestigt de onafhankelijkheid en de kennis van zaken op het vlak van boekhouding en controle van ten nrinste
één van de leden van het Audítcomité. Gez¡en de loopbaan en de opleiding van elk van de loden van het Auditcomité heeft deze
comnrissie ook in haar geheel voldoende vakkenn¡s op het vlak van boekhouding on controle.

RISICOFACTOREN EN ONZEKERHEDEN
De Raad van Bestuur is van mening dat de volgende risicofactoren belangrijk zijn en houdt er rekening mee bij het l¡eoordelen van
risico's aangezien ze do bedriifsactivlteiten van de Groep kunnen schaden of een nadelig effect kunnen hebben op de kasstromen,
op de rentablliteil en de financiêle loestand van de Groep, op haar capacitelt 0m de bedrijfscontlnu'i'teit te behouden en op de prijs
van haar aandelen.
Technqlogische evoluties in de Secure Communications markt kunnen onze concurronliepositie beinvloeden of technologische
revoluties kunnen lelden tot aanzlenlÍjke biJzondere waardovormlnderlngen van actlva.
De economische omgevlng waarin de Vennootschap actlef ls, is een bolangrijke rislcofactor. De act¡viteitsgraad in de bouw en

marine sector is belangrijk voor de Vennootschap.

Bij hot aanbieden van diensten op het vlak van vollige communicatie garandeert de Groep aan zijn klanten een minimum aan
dekklng, kwallleit en beschlkbaarheid en eon zeer snelle reactle:ln het geval van onderbrekingen. Wijzigingen ln het landschap,
wetgevingen, voorschriften of milíeuoverwegingen kunnen helette.n dat de Groep dergeliike verpllchtingen kan nakomen,
Projectrisico's en gegeven garanlies. Hot ls nlet zeker datde Groop er allild zal in slagen om projectrisico'sjuist in te schatten
en adequaat te beheren. Dat kan een invloed hebben op. de prestalies van de Groop en op de pt'ojeclgaranties mot die de Groep
aan haar klanten geeft, ln de toellchting bij de Jaanekening is er meor informatie te vinden over de garaniies dlo de Groep
gegeven heeft.
Product en algemene aansprakelijkheid; de Groep heeft een uitgebreid verzekeringsproglamrna, dat naast andere rislco's dis
aansprakelijkheid delct. De Groep heeft in het verleden nog ¡¡een problemen gehad waardoor er een beroep moest wordl gedaan
op d¡e veftekering, maar er io geen garantie dat hot verzekoringsprogrammâ zal volstaan voor glke mogelijke schadeclaim die
kan worden ingediend.
Rechtszaken: do Groep hesft enkelo hangende dossie.rs dle volgens de definitie van IFRS als vooruvaardelijke verplichtingen
kunnen worden beschouwd. Wij verwijzen naar toelichùng 29 van de geconsofideerde jaærekening vooi meer informatie
daarover.
Daarnaast houdt de Raad van Bestuur ook rgkening met de finanoiälo situatis van de Groep (zie aparte paragraaf over de justlfcatie
in dil verslag), met het wi8selk0srsrisico (zis
van de toepasslng van de
die

en me1 de

dis betrekking hebben op de

HET GEBRUIK VAN FINANCIËIT IruSMUN¡ENTEN
Financieel risicobeheer
Zonitel maakt gebrulk van valutatermüncontracteri om d0. handelstrånsaoüos ln,weomdo munton van Zenllel veillg to stéll an,ln 2012
hadden die transaclíes enkel geringe \Íaardo. Èr worden geen andere aldekklngsmechanismen gebrulkt.

Prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico's
het

De Groep heeft zich tegen
lokale munt op een

in de lokale,munt

zrjn.

handelsvorderingen

en voorraad in Noorwegen te financieren.

Aan de comm¡ssaris of âan aanveruante kantóren betaaide honoraria:
Controlegebonden

Niet-contol€gebonden honorarla:

honorarla:
Zenitel

NV:

Zenitel Groep:
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,950 euro

89,863 euro

Físcale en juridische

bijstand:

78,400 euro

VOORUITZICHTEN 2013
Wij zijn van mening datwij dankzij onze actuele organisatie en ons nieuw productaanþod onze financiäle prestaties kunnen voortzetten
en onze balans kunnen verbeteren,

VERKLARING MET BETREKKING TOT CORPORATE GOVERNANCË
Do regels en voorschriften in verband met corporate governance zijn de aÌgelopen jaren aanzienlijk verancle¡'d. Naast de voorschriften
van de Corporate Governance Code 2009 (CG-Code 2009) mel zijn "comply or explain"-benadering en de wet van 6 april 201 Cì ter
versterking van corporate governance (CG-Wet 20'10) werd de wet van 20 december 20]0 bolreffende de uitoefening van bepaalde

rechten van aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven gepubliceerd in 201

1,

De Vennootschap gebruiK de Belgische Corporate Governance Code 2009 als referentiecode, De Belgìsche Corporate Governance
Code 2009 is beschikbaar op de volgende website: wwwcorporategovernancecommittee.be.
ref

Er wordt door Zenitel NV geen andere

ersntiecode toegepast.

Het Corporate Governance-charter van deVsnnootschap werd in maart 2012 bijgewerkt zodat deze in overeenstemming is nret de
nieuwe Belgische regels en voorschriften met betrekking tot corporate governance. ln februari 201 3 werdon de bepalingen van het
chatter ook nog aangepast aan de voorschriften van de wet van 20 december 201 0 þetreftende de uitoefening van bepaalde rechten

vân aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven. Een kopie van dit Corporate G0vernance Chader is te vinden op de website van
Zenitel.

Wij venwijzen naar het afzonderlijk hoofdstuk Verl(aring met betrekking tot Corporafe Govemance in dit jaarverslag voor meer
informatie over Zenitel's cotporate governance, die verschaft dient te worden in overeenstenlming met artikel 96$2 van het Belgische
Wetboek van Vennootschappen en de Corporate Governance Code 2009, ln het hoofdstuk Verklaring nret betrekking tot Corporale
Governance van dit jaarverslag wordt er ook uitleg verschaft over de gevallen waarin Zenitel zich niet houdt aan de voorschriften van
de Corporate Governance Code 2009,
Het hoofdstuk Verklaring met betrekking tot Corporate Governance die elders in dit Jaarverslag 201í2 is opgenomen, vormt een
integraal deel van dit verslag van de raad van bestuur.

STATUTAIRE REKENINGEN VAN ZENI l-EL NV (NIEI-GECONSOL¡DEE:RD)
BALANS
De financiêle vaste activa bedragen 43.5 miljoen euro en omvatton rJe participaties in de bedrijven van de Zenitel-groep. Er lvaren

geen wijzigingen in de financiêle vaste activa ¡n 2012.

De langlopende vorderingen bedragen 0.4 miljoen euro en betreffen hoofdzakelrjk vergoedingen met belrekking tot beéindigde
activiteilen, Korllopende vorderingen bedragen 1.3 miljoen euro en Þestaan voornamelijk u¡t vorderingen 0p ander€ ontiteiten van de
Zenitel Groep.
De liquide middelen en de overlopende rekeningen van het acliel liggen in lijn met hetjaar voordien.
De geringe afname hel eigen vermogen uan23.262 miljoen euro tot 23.259 miljoen euro ís volledig toe tr: schrijven aan het resultaat
van het jâar (zie verder).
De voozieningen voor pensioenen namen af van 1.7 miljoen euro 0p het einde van hel jaar 201 1 tot 0.9 ililjoen êur0 0p het einde
van het jaar 201 2 ten gevolge van de betalingen die venicht werden in 201 2. De voorzieningen voor overige risico's en kosten stegen

mel 0.5 miljoen euro tot 3.6 miljoen euro.
De totale financiäle schulden daalden met

L4 miljoen

euro lot 7.2 miljoen euro op het einde van 201 2 als govoìg van schuldaflossingen.

Delanglopendeschuldennamenaf van7,1 miljoeneurototS.3milJoeneuroendekoftlopendefinanciilleschuldenstegenvanl.S
miljoen euro tot 1.8 miljoen euro,
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RESULTATENREKENING
De andere bedrijfsopbrengsten namen af van 4.6 m¡ljoen euro tot 4.5 miljoen euro. De gerapporteerde andere bedrijfsopbrengsten

bestaan voornanlelijk uit management- en licenlievergoodingen

die werden aangerekend aan andere bedrijven van de Zenitcl"groep.

Het totaal bedrag van de aangerekende managemenl en licentievergoedingen bodroeg

ln 2012 4.5 miljoen euro, in lijn met de

voorgaando jaren.
De bedrijfskosten daalden van 5.4 miljoen euro in 2011 tot 4.7 mllioen euro in 2012, wat vooral verband hield me1 de slijging van de

voorzieningen in 201 1.
De hlerboven vermelde veranderingen leidden tot een bedr¡jfsverl¡es van 0.1 miloen euro in 20.f2 togenover een bedrijfsverlies van
0.9 miljoen euro ¡n 2011.

De financiöle opbrengsten daalden van 0.6 miljoen euro in 20.1.1 tot 0.2 milloen euro ln 2012. Dit kan worden verklaard door de
kleinere impact van de wisselkoersomrekeningsverschillen op vorderingon aan andere entitelten van de Zenitel Groep.
De financiéle kosten bedroegen

'1,0

m¡ljoen euro en bestonden ln 201 2 voornamelijk uit betaalde intresten op de uitstaando leningen.

Het neüo uiÞonderlíjk resultaat bgdroeg l

.l

miljoen euro in 20l l , vergeleken met l ,4 mlljoen euro ln 2012.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
Er vonden geen activileiten plaats op hel vlak van onderzoek en ontwikkeling op het niveau van de holdingmaatschappiJ tijdens het

verslagjaar,

RESULTAATVERWERKING
ln aanmerk¡ng nemend dathetverlies van hetJaar 3,150.70 euro bodraagt, stelt de raad van besluurvoorom het resullaatals votgt
toe te wijzen:

Overgedragen rssultaat vorlg
boekJaar:

Na bestomming van het resultaat ziet het elgen vermogen van Zonitel flV er als volgt utt:

Aandelonkapitaal:
Uitg¡ftepremles:
Beserves
-

o5lstj3s_t^ gyltt3t,

*lrt1t_-*

.

25,274,722.95 øuro
28t725,676.81 euro
32,604,535.83 ouro
,345,388'21)eur0

--.--3s!ut:y'38',',
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BIJKOMENDE HONORARIA DIE WERDEN BETAALD AAN EEN EXIERNE AOCOUNMNT
Tijdens het verslagjaar werd voor 41 ,760 euro aan bljkomonde vorgoedingen voorfiscaal on jurldisch advies aan de commissarls van
Zenllel NV betaald:

TOEGESTAAN KAPITAAL

0p 28 april 2010 besliste eon buitengewone aandeelhoudersvergadoring 0m het toegostane kapltaal v00r oen bedrag

van

25,274,722,95 euro voor een periode van vijf jaar to verlongen, Sindsdion heeft de Raad van Bestuur geen gebruik gemaalrt van haar
rechlen met betrekking tot het toegeslane kapitaaf.
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INFORMATIE MET BETREKKING TOT OIVSIANDIGHEDEN DIE DE ONITWII(KEIING \AN DE
VENNOOTSCHAP KUNNEN BEi'NVLOEDEN
Wij venruijzen naar de onderstaande paragraaf die handelt over de rechtvaardiging van de toepassing van do r,vaarderingsregels
¡n
overeenstemmlng methetcontinuìte¡tsbeginsel (in overeenstemming melartikel g6'6 van hetBelgische WrrtboekvanVennootschappen)
en de paragraaf over r¡sicofactoren waarin Zenitel informatie vorsDhafl over de voornaamste risico's en onzeker¡leden
die een
negatieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling, do financiële resultaten en de marktpositie van
deVennootschap.

RISICOFACTOREN EN ONZEKERHEDEN
We venruijzen naar de paragiaaf over risicofactoren en onzekerheden eerder in dit verslag van de Raad van Besluu¡ die
mutatis
mutandis ook van toepassing is op Zenitel NV.

BIJKANTOREN
De Vennootschap heett geen bijkantoren,

RECHTVAARDIGING VAN DE TOEPASSING VAN DE WAARDERINGSREGELS

IN OVEREENSTEMMING MEI

HEI CONIINUJTEISBEGINSEL
De statutaire balans van Zenilel NV toont op 3'l december 2012 een overgedragen verlies van 63.3 mlljoen euro, De
Raad van
Bestuur ¡s echter van oordeel dat hot nog steeds gorechtuaardigd is de bestaande waarderinqstegefs toe te passen
volgens het

continui'teitsbe ginsel.

eerder in dit verslag van do Raad van Bestuur en die
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