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Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van de
vennootschap Zenitel NV over het boekjaar afgesloten op
3l december 2013
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepatingen, brengen wij u verstag uit in het kader
van ons mandaat van commissaris. Dit verstag omvat ons oordeel over de balans op 31
december 2013, over de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 20í3
en over de toetichting, en omvat tevens de vereiste bijkomende vermeldingen.

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

Wij hebben de controte uitgevoerd van de jaarrekening van de vennootschap Zenitel NV over
het boekjaar afgestoten op 31 december 2013, opgestetd op grond van het in Betgië van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelset, met een balanstotaal van
44.508.777,77 EUR en waaryan de resuttatenrekening afstuit met een winst van het boekjaar
van 3.414.532,83 EUR.
Verontwoordelijkheíd van het bestuursorgaon voor het opstellen von de joarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordetijk om de jaarrekening op te stetlen die een getrouw
beetd geeft in overeenstemming met het in Betgië van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestetsel, atsook voor het imptementeren van de interne beheersing die hij nuttig
oordeett voor het opstetten van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel betang,
als gevotg van fraude of van het maken van fouten, bevat.
Verantwoordelíjkheid van de commissaris
Het is onze verantwoordetijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te
brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle votgens de internationate
controlestandaarden uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische
vereisten votdoen atsook de controle ptannen en uitvoeren om een redetijke mate van
zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controte-informatie over de in de
jaarrekening opgenomen bedragen en toetichtingen. De setectie met betrekking tot
uitgevoerde werkzaamheden is afhanketijk van de beoordeling door de commissaris, inctusief
diens inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening ats
gevotg 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
opstetlen van de jaarrekening die een getrouw beetd geeft, teneinde controtewerkzaamheden
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 controte omvat tevens een evatuatie van de toepassetijkheid van de gehanteerde
waarderingsregets en de redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen,
atsmede een beoordeling van de presentatie v
de verantwoordetijken en van het bestuursorga
vereiste ophetderingen en inlichtingen verkreg
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controte-informatie voldoende en geschikt is
om daarop ons oordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud, met toelichtende poragraaf
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiëte
toestand van de vennootschap Zenitel NV per 31 december 2013, alsook van diens resuttaten
over het boekjaar dat op die datum is afgestoten, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Niettegenstaande de vennootschap aanzientijke verliezen heeft geleden in het verteden en
betrokken is in verschittende hangende geschillen die de financiëte toestand en de kasstroom
van de vennootschap kunnen aantasten, is de jaarrekening opgestetd in de veronderstelting
van voortzetting van haar activiteiten. Deze veronderstetting is slechts verantwoord in de
mate dat de vennootschap verder op de financiëte steun van haar aandeelhouders kan
rekenen of beroep kan doen op andere financieringsbronnen. Zonder afbreuk te doen aan het
hierboven tot uitdrukking gebrachte oordeel, vestigen wij de aandacht op het jaarverslag,
waarin het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 96, 6" van het Wetboek van
vennootschappen, de toepassing van de waarderingsregets in de veronderstelling van
continuìteit verantwoordt. Er werden geen aanpassingen gedaan met betrekking tot de
waardering of de ctassificatie van bepaatde balansposten 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 jaarverstag,
het nateven van de wettetijke en bestuursrechtetijke voorschriften die van toepassing zijn op
het voeren van de boekhouding, atsook voor het nateven van het Wetboek van
vennootschappen en van de statuten van de vennootschap.
ln het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Betgische bijkomende norm bij de
ìnternationate controtestandaarden, is het onze verantwoordetijkheid om, voor a[[e
betekenisvotte aspecten, de nateving van bepaatde wettetijke en regtementaire
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, stemt voor alte van
materieel betang zijnde aspecten overeen met de jaarrekening en bevat geen informatie
die kennetijk inconsistent is met de informatie waarover wij beschikken in het kader van
onze opdracht.

.

Onverminderd formete aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd
overeenkomstig de in Betgië van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtetijke
voorschriften.

.

De resuttaatverwerking, die aan de atgemene vergadering wordt voorgestetd,
overeen met de wettetijke en statutaire bepatingen.

ZENITEL NV:
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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,

rt 2014

Burg. Ven. CVBA
ns

door Veerle Catry
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Datum neerlegging

Nr.

0403.150.608

Blz.

voL

1.1

JAARREKENING lN EURO (2 dectmalen)

NMM:

ZENITEL NV

Rêchtsvorm: NV

Nr.:

Adres: 2,1. RESËARCH PARK
Postnummer:

1731

ll0

Gemeente: Zelllk

Land: Belglë
Rechtspersonenreglster (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Brussel

lnternetadres':
Ondernemingsnummer

0403,1 50.608

van de neeflegging van de opflchlingsakte oF van het fecentste stuk dat de datum van

DATUM

oprichtingsakte en van de akte tot statutenw¡Jzlging vermeldt.

van

JAARREKENING goedgekeurd door de aþemene vetgadering van

28t0412014

met betrekking tot het boekJaar dat de periode dekt van

01t01t2013

tot

31t12t2013

Vorig boeklaar van

01to112012

tot

3',111212012

De bedragen van het vorige boekJaar

ziln / *ijedel

*'

ldentiek met die welke eelder openbaar werden gemaakt.

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
DONCK Frank
Rijvissohestraat 118 , 9052 Zw¡lnaarde, Bolgië

Functie: Bestuurder
Mandaat

:

-2510212O14

DASTOL Kenneth
Kyrresvingen 13 , 3186 Horten, Nooruegen

Functie : Gedelegeerd besluurder
Mandaat : - 2910412016
VIKSAÄS Grethe
Peders Ankers vel

1

78 , 0861 Oslo, Noorwegen

Funct¡e : Bestuurder
Mandaat :

3Ol O4 I 2012- 28 1041201 5

HOLEN Wenche

Muncherudvelen 19C , 0861 Oslo, Noorwegen

Functie: Bestuurder
Mandaat : 3010412012- 281041201 5

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:
Nummers van de seclies van het standaardmodel die niet werden neergelegd
38
Totael aanlal neergelegde bladen:
omdat ze niet dienstig zÜn: 5.1, 5.2.1, 5'2.3,5.2'4, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.6, 5'4.2' 5.4.3,5.5.2' 5'16' 8'

I

Handtekening
(naâm en hoedanigheid)

Beckers Consulting BVBA

Voo¡zltter Raad Van Bestuur

'

*'

Facultatievevermelding.
Schrappen wat niet van toepassing is,

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Nr

voL

0403.'150.608

1.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorlge bladzljde)

BECKERSCONSULTING

BVBA

0478,037.08I

Nleuwstraat 23 , bus 3,2880 Bornem, Belgié
Functie : Voorzitter van de raad van bestuur
O'l lO1 l2O1 O- 28104 l20l

Mandaat :

Vertegenwoordlgd door

4

:

BECKERS Eugeen

23, bus 3, 2880 Bornem, België

Nleuwstraat

vzH NV
H€rtenlaan

9,

0868,808.52e
bus B, 1560 Hooilaart, Belglit

Functie : Bestuurder
Mandaat i 30i,04t2012- 281041201 5

Vertegenwootdlgd door :
VAN ZELE ET¡c
Hertenlaan

BLANCO

I

, bus b, 1560 Hoellaart, Belglå

BLAD BVBA

0819.657,423

Opperbusingenstraat 58 , 1750 Lennlk, Belgiå

Functie : Bestuurder
Mandaat : -2910412016
Vertegenwoordigd door

:

VAN GORP Jo
Kattenstraat

35, 1741 Wambeek, Bolgiê

BDOBEDRIJFSREVISOREN

CVBA

0431,088,289

DA VINCILAAN 9 , bus E6, 1930 Zaventem, Belglë
Functie : Commlssaris, Lidmaalschapsnumm€r : 401868
Mandaat : - 2910412016
Vêrtegenwoordìgd door

:

CATRY Veerle
DA VlNCll-AAN 9 , bus E16, 1930 Zavent€m, B0lglë

LldmaatschepsnummeÍ : 401 868

2t38

Nr
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0403.1 50-608

VERKLAR¡NG BETREFFËNDE EEN AANVULLENDE OPDRAGHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voof nazicht werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachfigd is met toepasslng uañ d" artlkelen 34 en 37 van de wet van 22 apill 1 999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
De jaarrekening wend
commissaris is.

/

werd niet* geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor dle niet de

ln bevestigend geval, moeten hierna wotden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke extefne accounlânt of
bedrijfsreiisor en zijn lidmaatschapsnummer bi ziln lnstituut, evenals de aard van zlJn opdracht:

A.
B.
C.
D.

Het voeren van de boekhouding van de onderneming
**,
Het opstellen van de jaarrekening

**,

Het ver¡f¡ëren van de iaarrekening en/of
Het corrigeren van dejaarrekening,

lndlen taken bedoeld onderA. of onder B. ultgevoerd ziJn door erkende boekhouders ofdoor erkende boekhoude¡s-fiscalisten,
kunnen hierna worden vermeld: neam, voorn;men, berôep en woônplaats van alle erkende boekhouder of erkendo boekhouderfiscalist en zljn lldmaatschap=nummeibl¡ het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Flscalisten, evenals de aard van zijn
opdracht,

Naam, voornamen, beroep en woonplaatg

"
"

Schrappen wat niet van toepassing is
Facultat¡eve vermelding.

Lidmaatschapsnummer

Aard van de
opdracht

(4, B, C en/of D)

3/38
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voL
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2.1

BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

Vorlg boekjaar

Boekjaar

ACTIVA
20128

VASTE ACTIVA

Oprichtingskosten

5.1

20

lmmaterléle vaste actlva....

5.2

21

Materlële vaste actlva ..............

5.3

22t27

Teneinen en gebouwen

22

lnstallaties, machlnes en uitrusting

23

Meubilalr en rollend materieeì

24

Leasing en soortgelijke rechten

25

Overige materiële vaste activa

26

Actlva In aanbouw en vooru¡tbetalingen

2t

43.127,645,89

43.476.455,92

't,01

12,591,12

1,00

0,01

1.963,67

11

.027,45

5.41

Financiäle vaste actlva,...
Verbonden ondernemlngen

5.5.1

28

5.14

280/'l

Deelnemlngen

280

Vorderingen

281

ß.1n.644,88
43.127.644,88
43.127.644,88

43.463,504,80
43.463.504,80
43.463.504,80

Ondernemlngen waarmee een deelnemingsverhoudlng
5.14

bestaat......,.....

282t3

Deelnemingen

282

Vorderlngen

283

284t8

Andere financièle vaste activa ...........,..
Aandelen

284

Vordefingen en borgtochten in contanlen

28518

VLOTTENDE ACTIVA

29158

Vorder¡ngen op meer dan één Jaar

29

Handelsvordetìngen

290

Overige vorderlngen

291

1,381.131,88

2.039.930,61

413.357,95

413.357,95

Voorraden en bestelllngen in uitvoering
30/36

Voorraden
Grond- en hulpstoffen

30/s1

.

Goederen in bewetklng

32

Gereed product

33

Handelsgoederen

34

Onroefende goederen bestemd voor verkoop

35

Vooruitbetallngen

36

Bestelllngen in uitvoaring

37

Vorderlngen op ten hoogste één jaar

40t41

1.084.122,73

1.270.327,56

Handelsvorderingen ...,..,........,..

40

494.391,63

276.338,42

Overige vorderingen

41

589.731 ,10

993,989,14

5.5.11

5.6

50/53

Eigen aandelen

50

Overige beleggingen

51/53

Liqulde middelen
Overlopende

rekenlngen

TOTAAL DER ACTIVA

5.6

321 ,831 ,'t 9

54t58

266.738,15

490t1

30-27'1,00

34.413,91

20/58

44.508.777,77

45.516.426,53

4138

Nr,

voL

0403.1 50.608

Toel.

PASSIVA

5.7

Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal
en'vaarde

rl

Boekjaar

10t15

26.674.080,20

10

'10.000.000,00

100

10.000.000,00

Vorig boekjaar
23.259.547,38
25.274.722,95
25.274.722,95

101
11

Uitgiftepremies
H

Codes

2.2

2.380.31 I,88

28.725.676,81

10.879.235,49

32.604,s35,83
1.321.804,84
13.529,95

12

ngsm eerwaa rden

13

Wettelijke reserye........................

130

1.321 .804,84

131

13.529,95

1310

Voor eigen aandelen
Andere ,...........
Belastingvrije rêseNes
Beschikbare reserves

131'l
132

13.529,95

9.543.900,70

21.725.300,34

133
14

...(+yG)

Overgedragen winst (verlies)
Kapltaalsubsidies ..........,.......

13-529,95
9.543.900,70

3.414.532,83

-63.345.388,21

15

Voorschot aan de vennoten op de verdelíng van het
netto-actlef

19

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ....'"'

16

3.843.006,76

4.499.197,69

Voorzlenlngen voor r¡s¡co's en kosten

160/5

3.843.006,76

4.499,197,69

160

782.368,49

Pensioenen en soortgeliJke verpllchtingen

944.124,00

161

162

Grote herstellings- en onderhoudswerken
5.8

Overige risico's en koslen

I

63/5

Uitgestelde belastlngen

168

SCHULDEN

17t49

59

Schulden op meer dan één iaar

17

170t4

Flnancièle schulden

3.060.638,27

13.991 .690,81

2.749.995,64
2.749.995,64

3.555.073,69

17.757.681
5.326.159,35
5.326.159,35

170

Achtergestelde leningen
Niet-achtergestelde obligatleleningen ....--..........'.... ".

171

Leasingschulden en soortgelijkê schulden

172

Ktedletinstellingen ....,...........,,.

173

Overige leningen

174

666.664,00

5.326.159,35

2.083.331,64

175

Handelsschulden
Leveranciers

1750

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

1751

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

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

176
178t9

Overige schulden

Schuldên op ten hoogste één jaar....'.'...
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen

42148

5.9

42

10.897.688,90

2.750.004,38

'1.788.622,60
582,94

43

Financiële schulden

12.295.389,05

Kredietinstellingen ....,.....................,.....

43018

Overige leningen

439

582,94

44

746.976,22

Handelsschulden .........,............
Leveranclers

44014

Te betalen wissels

441

5.9

45

Belastingen

45013

Bezoldigingen en sociale lasten

454t9
47149

Overige schulden

Overlopende rekeningen

..

TOTAAL DER PASSIVA

746.976,22

46

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

922.5't7,98
922.517,98

5.9

117.210,92

196.337,68

87.702,70

68.462,01

29.508,22

127.875,67

7.107.955,62

9.562.869,61

49213

344.006,27

136.133,06

10149

44.508.777,77

4s.516.426,53
5/38
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3

RESULTATENREKEN¡NG
Toê1.

Codes

70t74

Bedr¡jfsopbrongsten

Om2et..........,..

5.10

71

Geproduceerde vaste activa

72

5.10

Bedrijfskosten

4.562.058,72

4.946.769,15
4.930.994,72

4.562.058,72
4.674,922,68

60

Aankopen

600/8

Voorraad: afname (toename)

.(+)/(:)

609
6'l

4.862.606,65

3.863.776,15

............(+yC) 5.10

62

813.109,62

999.060,25

12.990,11

91.379,97

Dlensten en dlverse goederen
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

74
60/64

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

4.946.769,15

Vorig boekjaar

70

Voorraad goederen ln bewerking en gereed product en
bestellingen in uilvoering: toename (efname),,.,,.......(+yG)

Andere bedrijfsopbrengslen

Boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderlngen op
opricht¡ngskosten, op immaterièle en materiële vaste
activa ..,...........

630

Waardeverminderingen op vooraden, bestollingen ln
uitvoering en handelsvorderingen: loevoeglngen
(terugnemingen)
..,(+yG)

631/4

-101.52ô,73

31.520,73

-656,1 90,93

-311.142,27

Voozlenlngen voor rlslco's en kosten: toevoegingen
{bestedlngen en terugnemingen) ..,....................,....,.(+yG)

5.10

635t/

Andere bedrljfskosten

5.10

640/8

327,85

Als herstructurer¡ngskosten gêactiv€erde bedrijfskosten

BedriJfswlnst (BedrUfsverlies)

649

G)

15.774,43

-1 12.863,96

75

1.016.626,28

151 .681,67

Opbrengsten u¡t financiële vaste activa

750

21.627,21

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

75'l

't0.854,66

8.359,23

s84.144,41

100.886,83

..(+yG)

9901

Financiële opbrengsten

Andere financiöle opbrêngsten

Financiële kosten

5.11

752t9

5.11

65

Koslen van schulden

650

Waârdêvermlnder¡ngen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestelllngen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming) .................(+yG)

651

Andere financiële kosten

ô5219

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefen¡ng voor
belasting
(+y(-)

9902

537.142,13

42.435,61

973.573,78

439.51'l,74

502.821,5'l

s7.630,39

470.752,27

495.258,58

-934.756,o7

6/38

Nr,

VOL 3

o403.1 50.608

Toel.

Codes

to

Uitzonderlijke opbrengsten .-.......'...
Terugneming van afschrljvingen en van
waardevermlnderingen op immalerièle en mater¡ële
vaste activa

761

Terugnemlng van voorzieningen voor uitzonderlljke
risico's en kosten .......,,.,..

762

Meerwaarde bij de realisatie van vaste acliva

763

Andere uitzonderlijke opbrengsten

76419

Uitzonderlijke afsohrijvingen en waardeverminderlngen
op oprichlingskosten, op lmmateriêle en materiële
vaste ect¡va

660

Waardevermindoringen bp financiðle vaste activa,.,'..'..,'.

661

Voorzieningen voor uitzonderlijke rislco s en kosten

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

662

Mlnderwaarden bij de reallsatie van vaste activa ,'.'.".-..,..

663

Andere ultzonderlijk€

kostên

5'11

Als herst¡uctureringskoslen geactiveerde ultzonderliike
(-)
k0sten.,,...,.,....

2.919.281,26

1.000.000,00
421.528,27

421,528,27

664/B

669

Wlnst (Verlles) van het boekjaarvoor belastfng.'.".....(+)/(-)

9903

Onttrekklngen aan de uitgestelde belastlngen

780

Overboeking near de u¡tgestelde belastlngen

680

Belastingen op het resultaat ,..,.,,,.'....",.,,....,....."."..'..(+y(')

1.350.906,00

350.90ô,00

66

UlÞonderl[ke kosten ..,,,......

(bestedlngen)

2.91s.281,26

760

Terugnemlng van waardevermìnderingen op financiêle
vaste activa

Toevoeglngen

Vorig boekJaar

Boekjaar

5'12

67t77

3.414,539,84

7,0'l

-5.378,34

-2.227,64

Belastingen

67013

67,25

16,38

Regularisering van belastlngen en terugneming van
voozieningen voor belaslingen

77

60,24

2.244,O2

Wlnst (Verlies) van hot boekjaar

9904

Onttrekking aan de belastlngvr¡le resorves

789

Overboeklng naar de belastingvrije reserues'.."....

689

To bestemmen

wlnst (verlles) van hel boekiaar ..........(+yG)

9905

3.414.532,83

-3.150,70

3.414.532,83

-3.150,70

7138

Nr

VOL 4

0403.1 50.608

RESULTAATVERWERKING
Codes
Te bestemmen

wlnst (verlles)

.(+y(-)

9906

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar.....................,.".".'(+yG)

(ee05)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar ............-......'(+)/G)

14P
79112

Onttrekking aan het eigen vermogen

Boekjaar
-59.930.855,38

-3.150,70

-63.345,388,21

-63.342.237,51

63.345.388,21

791

41.620.087,87

aan de teseryes

792

21.725.300,34

69112

aan het kapitaal en aan de ultglftepremies

691

aân de wettelùke reserves

6920

aan de overige reserves

6921

Over te dragen

winst (verlles)

Tussenkomst van de vennoten ln het verlies
Uit te keren

wlnst ...........,.,,..,.

-63.345.388,2'l

3.414.532,83

aan het kapltaal en aan de uitgiflepremios

Toevoeglng aan het elgen vermogen ,,..,,..,........,...

Vorig boekjaar

..(+yG)

(14)

3.414.532,83

-63.345.388,21

794
694/6

Vergoeding van het kapitaa| ....,..................

694

Bestuurders of zâekvoerders

695

Andere rechthebbenden

696

8/38

Nr

v?l

0403^1 50.608

Codes

Boeklaar

8052P

xxxxrcooooooooü

5,2.2

Vorig boekjaar

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

480.401,38

Mutaties tiJdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbeg¡ip van de geproduceerde vaste activa ......."".

8022

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8032

Overboeking van een post naar een

andere

.,..........(+X')

6042

Aanschafflngswaarde per e¡nde vân het boekiaar

8052

Afschr¡Jvlngen en waardeve¡mínderlngen per elnde van het boekjaar .'...,

8122P

480.401,38

Ðmüxxxxxxofix

480.401,38

Mutaties tíJdens het boekjaar
Geboekt

8072

Teruggenomen

8082

Verworven van derden

8092

Afgeboekt na overdrachten en builengebruikstellingen

8102

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

8112

Afschr'rjvlngen en waardeverminderlngen per einde van het boeklaar '.....

8122

NETTOBOEKWMRDE PER EINOE VAN HET BOEKJAAR

211

480.401,38

9/38

Nr.

voL

I oaos.tso.ooa

Codes

Boekjaar

5.3.2

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

8192P

xxxxxxxooooo(n

405.200,00

Mutat¡es lijdens het boekJaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste act¡va .........,.

B',t62

Overdrachten en buitengebruikstelìingen

8172

Overboeking van een post naar een andere .........,...........,..............,(*)/G)

8182

Aanschafflngswaarde per einde van het boekjaar..........

8192

Meerwaarde per elnde van het boekjaar

8252P

405.200,00
x)oooooooooüxxx

Mutatles tlldens het boekJaar
8212

Geboekt

8222
Afgeboekt

8232

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

8242

Meen¡vaarde per einde van het boekiaar....

8252

Afschr[vlngen en waardevermlnderlngen per einde van het boekjaar " "'

8322P

)ooooooooüxxxxx

405-200,00

Mutatles tiJdens het bÖek aar
Geboekt

8272

Teruggenomon

8282

Verworven van derden

8292
8302

Algoboekt na overdrachten en buitengebru¡kstellingen
Overgeboekt ven een post naa¡ een

ândere

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

8312

Afschrljvlngen en waardeve¡mlnderingen per einde van het boekjaar ......

8322

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(23)

405.200,00

I 0/38

Nr

vol

0403.1 50,608

Codeg

5.3.3

Vorig boekjaar

Boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

81

93P

xxþo0000000()0(x

120.309,24

ll/lutatles tijdens hel boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrìp van de geproduceerde vaste activa "...'......

8'tô3

Overdrachten en buitengebruikstellingen

8173

Overboeking van eèn post naar een andere ..............'........'..'.'.'......(+)/(-)

8183

Aanschafflngswaarde per einde van het boekjaar

8193

Meen¡aarde per elndevan het boekJaar

8253P

120.309,24
)oocoooouxxxxlcx

Mutatles tIdens het boekjaar
8213

Geboekt

Verworven van derden

8223

Afgeboekt

8233

Overgeboekt van een post naar een andere

...(+y(-)

8243

Meerwaarde per eindo van het boekjaar....

8253

AfschrlJvlngen en waardevermlnderlngen per einde van het boekjaar '.....

8323F

)0000üxxxxxnoo(

1

18.345,57

Mutatles tljdens het boekJaar
Geboekt

8273

Teruggenomen

8283

Verworven van derden

8293

Afgeboekt na overdrachlen en buitengebruikstell¡ngen

8303

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

831 3

1-962,67

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boek¡aar .-....

8323

120.308,24

NETTOBOEKWMRDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(24)

1,00

1.u38

Nr

voL

0403.'t50.608

5.3.5

Vorìg boekJaar

Codes

Boekjaar

8195F

Ðo(xxxxxþooooo(

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschafflngswaarde per elnde van het boekjaar

132.335,s0

Mutatles tljdens het boekjaar
Aanschaffingen, met lnbegrip van de geproducoerde vaste activa ............

8165

Overdrâchten en buìtengebruikstellingen

8175

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

81

85

Aanschaffingswaarde per einde van het boekJaar

81

95

Meerwaarde per einde van het boekJaar

8255F

't32.335,50
xxxÐooo000000(X

Mutatles tiJdens het boekjaar
8215

c6boekt
Verworven van derden

8225

Afgeboekt

8235

Overgeboekt van een post naaf een andere .....,,..,,,,..,..............,......(+yG)

8245

Meenvaarde per elnde van het boakJaar....

8255

Afschrijvlngen en waardeverm¡nderingen per einde van het boekjaar ...".

8325P

)ooooooooo{Ðo(Xx

121,308,05

Mutatles tlJdens het boekjaar
Geboekt

8275

Teruggenomen

8285

Voruorven van derden

8295

Afgeboekt na overdrachten en bultengebtulkstellingen

8305

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

831 5

Afschrljvingen en waardevermínderingen per elnde van het boekJaar
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

'.""

8325
(26)

't1.o27,44

132.335,49
0,01

12t38

Nr

vol

0403.150.608

5.4.1

STAATVAN DE FINANCIËLE VASTE ACTTVA
Codes

Boekjaar

Vorig boekiaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN . DEELNEMINGEN EN
AANDELEN
xxxÐoooooooc\xx

Aanschafflngswaarde per einde van het boekjaar

1

04.21 7.388,85

Mutatles tljdens het boekjaar
Aanschaftingen
5.334.499,79

Overdrachten on bultengebruikstellingen

Overboeklng van een post naar een andere ..'.,',.,.""..............'."'....(+y(-)
98.882.889,06

Aanschafflngswaarde per elnde van het boekiaar

Ðooooooo(Xxxxxx

Meerwaarde per elnde van het boekJaar
Mutatles tfidens het boekJaar
Geboekt
Verworven van derden

Afgeboekt
Overgeboekt van €en post naar een andere .......".,,,.'.'..........'.'.'.,"'(+)(')
M

eerwaa¡de per elnde van het boekJaar, "."...'-'.'.'.....
)oooüxxxxþ0000(

Waardeverminderlngen per elnde van het boekjaar..'.

60.753.884,05

Mutatles tlldens het boekjaar
Geboekt
Tôruggenòmen
Verworven van derden

4.998.639,87

Afgeboekt na overdrachten en buitengebrulkstellingen
Overgeboekt van een post near een andere

,.,.."",'..'.........'."""""'-(+yC)
55.755.244,18

Waardevermlnderingen per elnde van het boekjaar.'.'.""'

þoüxxxxx)ooooo(

Nlet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar""
Mutatles tlJdens het boekjaar

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

Nlet-opgevraagde bedragen per einde van het

" """"""""""(+y(-)

boekjaar"""""""""';"""""
43.127.644.88

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

xxxxxÐ00000000(

NETTOBOEKWAARDE PER ElNDE VAN HET BOEKJAAR
Mutaties t[dens het boekJaar
Toovoeglngen

Terugbetalingen
Geboekte waardevermìnderingen ....."'.-.'..'......'

Teruggenomen waerdeverminderingen ....'..'....

Wisselkoersverschillen.............
overlge mutaties
NETTOBOEKWMRDE PER EINDË VAN HET 8OEKJ44R
GECUMULEERDE WMRDEVERMINDERINGEN
ETNDE BOEKJAAR .......'......'....-'

....'-'(+yG)

""'(+)/(')

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

OP VORDERINGEN PER

I 3/38

Nr

voL

040s.1 50.608

5.5.1

INLIGHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hleronder worden de ondernem¡ngen vermeld waarln de onderneming een deelnemlng bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemlngen waarin de ondernemlng maatschappel¡ke rschten beziÌ (opgenomen in de
posten 284 en 51/53 van de act¡va) ten bôlope vân ten minste 10 %van hel geplaatste kapitaal

NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belglsch recht betrefl,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehouden
maatschâppelljke rechten
rechtstreeks
Aental

ZENITEL CARRIBEAN BO
SCHOTTEGATWEG OOST

o/o

Gegevons geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

doch-

ters
%

Jaanekening Muntper

code

Eigen vermogen

Netloresulteet

(+) of G)

(in oenheden)
31t12t2012

ANG

3.91 3.1 6S

1.615.774

31112t20't2

DKK

9.687.056

3,131.88s

3111212012

EUR

-39.876

-6.512

3111212012

NOK

144.799.355

9.094.740

1O

WILLEMSTAD
Nederlandse Antillen
9000 100,00

Rechtstreeks

0,00

ZENITEL DANMARK AS BO
PARK ALLE 350
2605 BRONDBY
Denemarken
0,00 100,00

Rechtstreeks

ZENITEL FINANCE NETHERLANDS BV BO
MICROFOONSTRAAT 5
1322 BN ALMERE
Nederland
4806900 100,00

Rechtstreeks

0,00

ZENITEL NORWAY AS BO
SANDAKERSVEIEN
0403

24, bus

C

osLo

Noorwegen

RechtsVeeks

1

984401 8 100,00

0,00

14t38

Nr

voL

0403.1 50.608

5.6

GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA}
Codes

Boôkjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
51

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag

8ô81

Niet-opgevraagd bedrag .......,.....

8682

Vastrentende effecten
Vastrentonde etfeclen u¡tgegeven door kredietinstelllngen

Termijnrekonlngen bij kredietlnstell ingen

52
8684
53

Met een restetende looptiJd of opzegtermljn van
hoogstens één mâand

8686

meer dan één maand en hoogstens één jaat

8687

meer dan één jaar...........

8688

Hierboven nlet-opgenomen overlge geldbeleggingen,.........,,..,'..,..

8689

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplltslng van de post 490/l vân de activa lndlen daaronder een belangrUk bedrag voorkomt.
Over te dragen huur Q1 2014

16,1 86,00

Over le dragen Vezekeringen

13.665,00

t5/38

Nr

voL

0403.150.608

5.7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

STAATVAN HET KAPITAAL

MaatschappeliJk kapitaal
Geplaatst kapitaal per elnde van het boekjaar

100P

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar

(100)

Codes

XXXXXXXXXXXXXX

25.274.722,95

10.000.000,00

Aantal aandelen

Bedragen

WijzÍgingen tijdens het boekjaar
-15.274.722,95

Kapitaalsverminder¡ng door incorporatie van verllezen
Samenstelllng van hel kapitaal
Soorten aandelen

10.000.000,00

Aendelen zonder nominale waarde

16.554.422

Aandelen op naem...,,......

8702

XXXXXXXXXXXXXX

10.141.138

Aandeten aan toonder en/of gedemateriallsoerde aandelen

8703

XXXXXXÐOfiXXXX

6.413.284

Çodes

Niet-opgevraagd
bedrag

Opgavraagd,

nietgestort bedrag

Nlet"gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaa1 ............

(101)

Opgevraagd, n¡et-gestort kapitaal ...........

ø712

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Aandeelhouders die nog moeten volstorten

Codes

Boekjaar

Elgen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf
Kapitaalbedrag

8721

Aantal aandelen

8722

Gehouden door haar dochters
Kapltaalbedrag

8731

8732

172.697,OO
'1

13.1

1

3

Verpllchtlngen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN
Bedrag van de lopende converteerbare leningen

8740

Bedrag van het te plaatsen kâpitâal

8741

Maximum aantal uit te geven aandelen

8742

Als gevolg van de ultoefening van INSGHRIJVINGSRECHTEN
Aantal lnschr'rjvingsrechten in ornloop

8745

Bedrag van het te plaatsen kapltaal

8746

Maximum aantal uit te geven aandelen

8747

Toe gestaan,

niet-goplaatst kapitaal

8751

10.000.000,00

1613I

Nr

voL

0403.'t50.60s

5.7

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR
Codes

Boekjaar

Aandelen bulten kapltaal
Verdeling

Aantal aandelen
Daaraan vef bonden stemrecht

8761

8762

Ultsplitsing van de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennoolschap zell

8771

Aantal aandelen gehouden door haar dochters ,.,....'....."..

8781

17138

Nr,

0403.150.608

voL

5.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
BoekJaar

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK
BEDRAG VOORKOMT.
Voorzleningen voor hangende gegchillen

3.060.638,00

1

8/38

Nr

voL

0403.1 50.608

5.9

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
Codes

Boekiaar

8801

2.750.004,38

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER
DAN EEN JMR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar dle blnnen het jaar vervallen

881

Achtergestelde leningen

1

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

8821

Leasingschulden en soortgelljke schulden

8831

Kredietinstelllngen ...................

8841

666.669,36

Overige lenlngen

8851

2.083.335,02

8861

Handelssohulden ......................
Leveranciers

8871

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

8881

Ontvângen vooruilbetalingen op bestelllngen .......'.......,..,..'

8891

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

8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar dle blnnen hetJaar

vervallen""""""""""

schutden met een reste¡ende looptlid van meer dan één jaar doch hoogstens

5

(42)

2.750.004,38

jaar
8802

2.749.995,64

Aohtergestelde leningen

8812

Nlet-achlôrgestelde obligatieleningen ...'...........

8822

Leaslngschulden en soortgelilke sohulden

8832

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

8842

66ô.664,00

8852

2.083.331,64

Overige leningen

8862

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

8872

Lgveranc¡ers

8882

Te betalen wissels .-.........'
Ontvangen vooruitbetallngen op bestellingen

8892

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

8902

jaar doch hoogstens
Totaal der schulden met een resterende looptifd van meer dan één
891 2

2.74e.995,64

Schulden met een resteronde looptiJd van meer dan 5 jaar
8803

Financléle schulden

Achtergestelde leningen

881 3

Niet-achtergestelde obligatieleningen'.'.-......'."

8823

Leaslngschulden en soortgelijke schulden

8833

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

8843

885s

Overige lenlngen

e863

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

8873

Leveranciers

8883

Te betalen wlssels ..'..'.....
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen .,'."'........,.',

8893

"

8903

Overige schulden

Totaal der schulden met een r€sterende looptijd van meer dan

5

jaar" "
'

'

891 3

r9/38

Nr

voL

0403.1 50.608

Codes

5.9

Boekiaar

GEWAARBORGDE SCHULDEN (hegrepen in de posten 17 en 4Ù48 van de passiva)
Door Belgische overheldslnstelllngen gewaarborgde schulden
8921

Achtergestelde leningen

8931

Niet-achtergestelde obligatieleningen ......, "..,'..

8941

Leasingschulden en soortgelijke schulden

895

Kredietinstellingen ............,..,...

8961

Over¡ge leningen

8971

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

1

8981

Leveranciers

8991

Te betâlen wlssels ...,..,....,

9001

Ontvangen vooruitbetalingen op bestef lingen .......,,,............

901

Schulden met betrekklng tot bezoldìgingen en sociale lasten '.'..'.'..,'..

9021

Over¡g€ schulden

9051

Totaal door Belglsche overheldslnstellingen gewaarborgde schulden

1

9061

Schulden gewaarborgd door zakellfke zekerheden gesteld of onherroepolljk beloofd op activa
van de ondernomlng
8922
Achtergestelde lenlngen

8932

Niet-echtergestelde obllgatieleningen

8942

Leasingschulden en soortgôlijke schulden

8952

Kredletinstellingen ..,................

8962

over¡ge leningen

8972

Handelsschulden

8992

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

9002

Onlvângen voorultbetalingen op bestell¡ngen ...,....,.-........'..

9012

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

9022

Bezoldigingen en soclale |asten...............

1.333.333,33

8982

Leveranclers

Belastingen......

1.333.333,33

9032

9042
9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelljke zekerheden gesteld of onherroepellJk beloofd op
activa van de onderneminS."..'..'.....'..,,..

9062

'1.333.333,33

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belasl¡ngen (post 450/3 van de passlva)
Vervallen belastingschulden ...................

9072

Niet-vervallen belastingschulden .....,.....,...,'..

9073

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

450

87.702,70

Bezoldiglngen en sociale lasten (post 454/9 van de passlva)
Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

9076

Andere schulden mel betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9077

29.508,22

20138

Nr

0403.1 50.608

Boekjaal

OVERLOPENDË REKENINGEN
voorkomt'
Ultsplltslng van de post 492/ô van de passlva lndlen daaronder een belangr[k bedrag
Toe te rekenen intreslkoston

21t38

Nr

voL

0403.1 50.608

5,10

BEDRIJFSRESULTATEN
Codes

Votig boekjaar

Bookjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Netto-omzet
Uitsplitsing per bedr[fscategorie
Uitsplitsing per geograflsche markt

Andere bedrflfsopbren gsten
Exploitatiesubsidies en vanwoge de overheid ontvangen compenserende
bedragen

740

BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers waarvoor dê ondernemlng een DIMONA-verklaring heeft ingediend
of dle ziln ingeschreven in het algemeen personeelsregister
Tolaal aantal op de afsluitingsdatum

9086

9

't1

Gemiddeìd personeelsbestand berekend in voltijdse equivalonten

9087

92

10,2

Aentâl daadwerkelijk gepresteerde uren

9088

9.847

5.261

Personeelskosten
Bezoldlglngen en rechtskeekse sociale voordelen

620

590.552,01

720,486,33

Werkgeversbijdragen voor sociale vezekeringen

621

79.372,32

92.101,80

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekerlngen

622

138,778,11

178.660,12

Andere personeelskosten

623

4.407,18

7.812,00

Ouderdoms- en overlevingspensioenen

624

-161.755,51

-723.781,77

Voorzlenlngen voor pensioenen en eoortgelijke verpllchtlngen
Toevoeglngen (bestedingen en terugnemingen) ..............................,.'.'.."'(+y(-)

635

Waardeverminderingen
Op voorraden ôn bestellingen in uitvoering

Geboekt

91 10

Teruggenomen

91'11

Op handelsvorderingen
Geboekt
Teruggenomen

31.520,73

9112
91 13

'101.520,73

Voorzieningen voor ¡lslco's en kosten
ïoevoegingen

91 15

Bestedingen en terugnomingen .........,..........

91 16

656,190,93

311.142,27

Andere bedriJfskoslen
Bedrijfsbelaslingon en -taksen

640

327,85

641t8

UiÞendkrachten en ter beschlkking van de ondernemng gestelde
pefsonen
Totaal aanlal op de afsluitingsdetum

9096

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten

9097

Aantal daadwerketiik gepresteerde uren

9098

Kosten voor de onderneming

617

22t38

Nr

vol

0403.1 50.608

5.11

FINANCIËLE EN UITZONDERLIJKE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

FINANCIËLE RESULTATEN
Andere f lnanciële opbrengsten
Door de overhe¡d toogekende subsidies, aangerekend op de

resultalenrekening
Kapitaaìsubsidies .........'.."'.'.'.

9',!25

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

I't26

Uitsplitsing van de overige fínanciële opbrengsten
984.144,41

Koersverschillen

Afschrilvlngen van koslen b[ uitgifte van lenlngen en van disagio

6501

Geactlveerde intercalaire interesten

6503

r

00.886,83

Waardeverm¡nderin gen op vlottende activa
Geboekt

651 0

Teruggenomen

651

1

Andere linanciële kosten
Bedrag van het disconlo ten laste van de ondernemlng bü de verhandeling
van vorderingen

653

Voozlenlngen met linancleel karâkter
Toevoegingen ..........

6560

Bestedingen en terugnemingen

6s61

Uitsplltslng van de overlge financiële kosten
Koersverschillen
Andere financì'ele kosten

85.914,88

457.398,05

.715,51

'13.354,22

11

Boekjaar

UITZON DERLIJKE RESULTATEN

Uilsplitsing van de andere u¡tzonderlijke opbrengsten
Meerwaarden verkoop Zenitel Denemarken
Andere opbrengsten

2.448.140,01
471.141,25

Ultsplitsing van de andere uitzonderl¡Jke kost€n

23138

Nr

vol 5.12

0403.1 50,608

BELASTINGEN EN TAKSEN
Codes

Boekjaar

BELAST]NGEN OP HET RESULTAAT
Belastingen op het resultaat van het boekiaar .................

91

9135

Geacliveerde overschotten vân betaalde belastingen en voorheffingen

9136

Geraamde belastingsupplement€n,...........

9137

Belastlngen op het resultaat van vorlge boekjaren

9138

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen

9139

Geraamde belastingsupplementen

of belastlngen waarvoor een voorziening werd gevormd

Belangrijkste oozaken van de verschillen tussen de winst voor belastlngen, zoals die
de laarÌekening, en de geraamde belastba¡e wlnsl

67,25

34

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ,.,..,,..,'.........,.

67,25

9140

blijkt uit

lnvloed van de ultzonderlllke resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekJaar

Godes

Boekjaat

Bronnsn van belastinglatentles
Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar ziln van latere belaslbare winsten

9l4l

56.204.000,00

9142

56.204.000,00

Andere actleve latentios

9144

Passleve latenlies
Uitsplltslng van de passleve latenties

Codes

BoekJaar

Vorlg boekJaar

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WMRDE EN BELASTINGËN TEN LASTE
VAN DERDEN

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

9145

161.485,46

1't8.ô96,46

Door do onderneming

9146

84.606,03

8.900,78

lngehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorhelfìng,...................

9147

Roerende voorheffing

9148

1

76.545,93

201.957,16

24t38

Nr

vol 5.13

0403.1 50.608

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHT¡NGEN
Godes

PERSOONLIJKE
DOOR DE ONDERNEMING GESTELDE OF ONHERROEPËLIJK BELOOFDE

9149

ZEKERHEDENALsWAARBoRGVooRSGHULDENoFVERPLICHT]NGËNVANDERDEN''

Boekjaar

1.700.000,00

Waarvan
9150

Door de ondernemlng geëndosseerde handelseffecten ln omloop

Doordeonderneminggetrokkenofdooravalgetekendehandelseffecten
Zi¡n
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichllngen van derden door de ondernemlng
gewaarborgd

9151

9l 53

1.700.000,00

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
gesteld of
ZakeliJke zekerheden dle door de ondernemlng op haar elgen actlva wefden
ãñfrãäoepel¡¡f beloofd als waarborg voor schulden on verplichtingen van de ondernemlng
Hypotheken
9161

Boekwaarde van de bezwaarde actlva

9171

Bedrag van de lnschr'ljving

"""""""""'

Pand op het handelsfonds'Bedrâg van de inschrflving
Pand op ândere act¡va - Boekwaarde van de ¡n pand gegeven actlva

"""""""

betrokken
Zekerheden op do nog door de onderneming te verwerven actlva - Bedrag van de

ectlva

91 81

3.500.000,00

91 91

43.143.760,00

9201

gesteld of
zakelukezekerheden die door de onderneming op haar ô¡gen ectiva werden
ãnnerioepet¡jf þeloofd als waarborg voorschuldet en verpllchtlngen van derden
Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde actlva

91

..'.."."""

62

9172

B€drãg van de inschrilvlng

9l 82

"""""""""'

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving
Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa

"""""""

van de betrokken
Zekerheden op de nog door de onderneming to velwefven activa - Bedrag
activa

91

92

9202

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

BELANGRIJKEVERPLICHTINGENToTMNKooPVANVASTEACTIVA
BELANGRIJKEVERPLTCHTINGENToTVERKooPVANVASTEAGTIVA
TERMIJNVERRICHTINGEN
Gekochte (te ontvangen) goederen
Verkochte (te leveren) gooderen
Gekochte (te ontvangen) deviezen

Verkochto (te leveren) deviezen

921 3

9214
9215
921 6

VERBONDEN AAN REEDS
VÊRPLICHTINGEN VOORTVOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN
VERPLICHTINGEN
BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
DE REGELING INZAKE HET
IN VOORKOMEND GEVAL, BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN

MNVULLEND RUST- OF

DIRECTIELEDEN' MET OPGAVE VAN DE
OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS'OF
TE DEKKEN
KOSTEN
VOORTVLOEIENDE
DAARUIT
OM
DE
GENOMEN MAATREGELEN
Groepsverzekering len voold€le van het personeel'
De kosten zijn door beide wetknemer en werkgever gedragen'

25t38

Nr

voL

0403,1 50,608

5,13

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Code

BoekJaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDËRNEMING ZELF WORDEN GEDRAGËN
Geschat bedrag van de verpllchtlngen dle voortvloeien ult reeds gepresteerd werk

9220

Basis en wijze waarop dlt bedrag wordt berekend

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de rls¡co'B of voordelen dle ult dorgelflke regellng voortvloelen van enige betekenls zln en voot zover de openbaarmaklng van
dergellJke rlslco's of voordslen noodzakelljk ls voor de beoordellng van de flnanclöle pos¡tle van de vennootschap; indfen vereist
moeten dê flnanclölo gevolgon van dozo regellngen voor de vennootschap eveneens wo¡den vermeld:

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

26t38

Nr

vol

0403.1 50.608

5.14

WAARMEE EEN
BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEM]NGEN
DE ELN EMI N G SVERHOUDING BÉSTAAT
Codes

Boekjaat

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
43,127.644,88

Flnanclële vaste act|va..........
(280)

Deelnomingen

Achtergestelde vorderingen

9271

Andere vofderingen ..,.........'.'...

9281

Vorderingen op verbonden ondernemingen

9291

Op meer dan één jaar

9301

Op hoogstens één jaar...........

931

1

43.127.644,88

43.463.504,80
43.463.504,80

918.360,56

949.535,33

100.000,00
949.535,33

B1

8.360,56

9321

Geldbelegglngen....................Aandelen

9331

Vorderingen

9341

9351

Schulden........

7.092.816,34

9.547.375,20

Op meer dan één jaar..,,,'.".'..,....

9361

Op hoogstôns éên jaar .......

9371

7.092.816,34

9.547,375,20

938'l

490.787,93

980,347,03

Persoonlijke en zakelíike zekerheden
Door de onderneming gestelde of onherroepel[k beloofd als waarborg
voor schulden of verPlichtlngen van verbonden ondernemingen
Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming""""""""""""""'

Andere betekenlsvolle flnanclële

verplichtingen""""

9391

9401

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vasto activa

9421

Opbrengsten uit vlottende activa

9431

Andere financiële oPbrengsten

9441

Kosten ven schulden

9461

16.752,03

31.O70,72

s471

Andere financiële kosten
Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden

948'l

Verwezen lijkte minderwaarden

9491

2.448.140,01

oNDERNEMINGËNWAARMEEEENDEELNEMINGSVERHoUDINGBESTAAT
Flnanclële vaste activa
(282)

Deelnemingen

9272

Achtergestelde vorderingen
Andère volder¡ngen ...... '..'.....

.

Vorderingen...

9282
9292

Op meer dan één jaar

9302

Op hoogstens één jaar

9312

Schulden........

93s2

Op meer dan één jaar..'.....'...'....

9362

Op hoogstens êêniaar

9372

27138

Nr.

voL

0403,1 50.608

5,14

BETREKKINGEN METVERBONDEN ONDERNEM¡NGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOU DING BESTAAT
Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKWOORWAARDEN

Vermelding van dergelljke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van
deze transácties, de aaid van de betrekking met de verbonden partii, alsmede andere lnformatie over de
transactles dle nodlg ls voor het verkrlJgen van lnzlcht ln de financlële posltle van de vennoolschap:

Bilkomende lnformatle
gebrek aan wettelljke cr¡tôrle d¡e toelaten om de transacties met verbonden partilen buiten normale mafktvooMaarden te
inventarlseren, kan geen enkele informatie worden opgenomen ln de staat XVlllbis,
BiJ

28138

Nr

voL

0403.150.608

5.15

FINANCIËLE BETREKKINGEN MËT
Codes

Boekjaar

DIE DE
BESTUURDERS EN ZMKVOERDERS, NATUURLIJKE OF REGHTSPERSONEN
ZONDER
cONTROLEREN
oF
ONREcHTSTREEKS
ONDERNEMTNc RECHTaTREEKS
DIE DOOR
VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN
WORDEN
GECONTROLEERD
ONRECHTSTREEKS
DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF
9500

Ultstaande vorderlngen op deze personen
Voorwaarden betreffende de uitstaande vorderlngen

9501

Waarborgen toegestaan in hun voordeel
Voornaamste voorwaarden van de toegestane waafborgen

9502

Andere betekenisvolle verpllchtlngen aangegaan ln hun voordeel
Voornaemste voorwaarden van deze verpllchtingen

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldlglngen en ten laste van

de.

resultatenrekenlno

iolgekenae pensloenen, voor zover deze vermeldlng nlet ullslultend of hoofdzakelIk
persoon
betiekking nleft op de toestand van een enkel ider tlflcieerbaar

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

Aan bestuurders en zaakvoerders
Aan oud-bestuurders

9503

't85.000.00

9504

Codes

Boekiaar

lS (ZIJN)
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN METWIE HIJ (ZlJ) VERBONDEN
9505

Bezoldiglng van de commissaris(sen)

32-590,00

binnen
Bezoldlglng voor uitzonderliike werkzaamheden of bijzondefê opd¡acht€n ultgevoerd
de vennootschap door de commlssarls(sen)
95061

Andere controleoPdrachten

2.275,00

BelastingadvlesoPdrachten
2.369,06

Andere opdrachten buiton de revisorale opdrachten

blnnen
Bezoldlglng voor ultzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd
verbonden is (z[n]
de vennootschap door p"r"ónen metwie de commissarls(sen)
95081

Andere conlroleoPdrachten

3.500,00

BelastingadviesoPdrachlen

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

"""

3.935,00

van vennootschappen
Vermeldingen ¡n toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboêk

29138

Nr

voL

0403.1 50.608

5,17.1

VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMTNG DIE ONDERWORDEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De ondernemlng heeft een geconsolldeerdejaarrekening en een geconsolldeerd jaarverslag opgesteld en openbaar

gemaakt*

De ondornemlng en haar dochterondernemingen overschriJden op geconsolideorde basis niet meer dan één ven de in artikel 16
van het Wetboek van vennootschappan vermolde cr¡ter¡a*

De ondelnemlng is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekenlng, waarin haar
,laanekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt"
ln voorkomend geval, motiverlng dat aân âlle vooruaarden tot vnjslelllng, opgenômên ln art¡kel 113, paragrafen 2 en 3 van het
Wetboek van vennootschappen, is voldaan:

Naam, volledþ adres van de zetql en, zo het een onderneming naar Belglsch recht betreft, het ondernemingsnummer van de
mooderonderneming die de geconsolldeêrde jaanekenlng opstelt en openbaar maakt, op gfond waarvan de vr'tjstelling is
verleend:

INLICHTINGEN DIE MOETEN WORDEN VERSTREKT DOOR DE ONDERNEMING INDIEN ZIJ DOCHTERONDERNEMING
OF GEMEËNSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMING IS
Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een ondernemlng naar Belgisch rechl betrefi, het ond€rnemlngsnummer van de
moederondelñeming(en) en de aanduìding of deze moederonderneming(en) een geconsolldeerde Jaanekening, wâarln haar
jaanekening door consolidatie opgenomen is, opstÊlt (opstellen) en oponbaar maakt (maken)'*:

lndien de moederondernemlng(en) (een) onderneming(en) naar bu¡tenlands recht is (ziin), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaanokening verkrijgbaar is'

*
',

Schrâppen wat niet van toepassing is.
Wordt de jaanekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor
het groolste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en
waarvoor een geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar
90/38

gemaakt-

vol

0403.1 50.608

Nr

5.17.2

HET HOOFD STAAT IN BELGIË
FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN
lS (ZIJN)
MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (zrJ) VERBONDEN
Codes

vermeldingen in toepassing van het artikel 134, paragrafen 4 en 5 van het wetboek van
vênnootschappen
op het
Bezoldlglng van de cornmissaris(sen) voor de uÍtoefening van een mandaat van commÍssaris
staat
hoofd
publlceert
het
""""'
aan
informatle
dle
de
venñoobchap
de
groep
waarvan
van de
nlveau

9507

blj deze groep
Bezoldlglng voor ultzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten ultgovoerd
door de commissarls(sen)
Andere controleoPdrachten
BelastingadviesoPdrâchten

Andere opdraçhten bulten de revisorale opdrachten

ultoefenlng
Bezoldlging van de personen mel wie de commissarls(sen) verbonden Ís.(zijn) voor de
de vennootschap die de
groepwaarvan
de
van
níveau
op
het
commissaris
mandaatvan
van een
lnformetle publlceert aan het hoofd staat
bU deze groep
Bezoldiging voor ultzondefliJke werkzaamheden of biJzondere opdrachten uitgevoerd
(zíjn)
is
verbonden
commissaris(sen)
peisonen
wle
de
met
door
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revlsorale opdrachten

95071

Boeklaar

32.590,00

2.275,00

95072
95073

9509

2,369,06

73.491,00

95091

4,358,00

95092

15,711,00

95093

30.180,00

Vermeldlngen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van vennoolschappen

31/38

Nr

VOL 6

0403.1 50.608

SOCIALE BALANS
Nummers van de paritâire com¡tés die voor de onderneming bevoegd

ziin: 249

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

T|dens het boekjaar

Codes

2. Vrouwen

1. Mannen

Totaal

Gemlddeld âantal werknemerg
Voltijds

1

001

8,7

4,7

Deeltilds

1

002

1,0

1,0

Totaal in voltiJds equivalenten (VIE)

't003

9,2

5,2

2.923

2.923

40

40

Aantâl daadwerkelljk gepresteerde uren
Voltijds

101

Deelt¡Jds

1012

924

924

Totaal

1013

3.847

3.847

Voltilds

1021

722,764,1'l

722.764,11

Deeltijds

1022

90.345,51

90.345,51

Tolaal

1023

813.109,62

813.109,62

1

Personeolskosten

Bodrag van de voordelen bovenop het loon

I 033

Tijdens hot vorfge boekJaar

Codes

2.825,80

2.825,80

2P. Vrouwen

1P. Mannen

P. Totaal

Gemiddeld aantâl werknemers in WE

1003

10,2

6,0

4,2

Aanlal daadwerkelìjk gepresleerde uren

10't3

5.261

5.156

105

Personeelskosten

1023

e99,060,25

988.1 04,76

10.955,49

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

1033

3.347,00

3,310,30

36,70

32138
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Godes

3. Totaal in voltijdse

2. Deeltijds

1. Voltijds

equivalenton

Op de afslultlngsdatum van het boekjaar
'105

I

1

8,5

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

I

I

8,5

Overeenkomst voor een bepaalde tÜd '....'......"'.

111

Overeenkomst voor een duldelijk omschreven werk '.......

112

Vervangingsovereenkomst

't

4

1

4,5

Aantal werknemers

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

13

Volgens het geslacht en het studlenlveau
Mannen

120

lager onderuijs

1200

secundair onderwtls .................

1201

hoger nlet-universitair onderuijs

1202

universitair onderuÜs ...............'.

1203

'1,0

,|

3,0

3

I

0,5

121

4

4,0

12't0

2

2,0

secundair onderwUs

1211

2

2,0

hoger nl6t-unlversitair onderuijs

1212

universitair onderwijs

1213

lager onderwljs

Volgens de beroePscategorie
Directiepersoneel

130

Bedlenden

134

7

Arbeiders

132

I

1

7,5
1,0

133
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UITZENDKRACHTEN EN TER BESGHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
1, Uitzendkrachten
Godes

gestelde peßonen

TÍjdens het boekjaar
Gemiddeld aanlal tewerkgestelde personen

150

Aantal daadwerkelilk gepresteerde uren

15'l

Kostên voor de onderneming

152

2. Ter besch¡kklng vân
de onderneming

TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN
Codes

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tiJdens het
boekjaar een D|MONA-verklar¡ng hoeft lngedlend of
t'rjdens het boekfaar werden ingeschreven ln het
algemoon porsoneelsregister

L Voltijds

2. Deell'rjds

3. Totaal in voltddse

equlvalenten

205

Volgens de aard van de arbeldsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tìjd ............

210

Overeênkomst voor een bepaalde tiJd

211

Overeenkomst voor een duidelljk omgchreven werk ..,...,',

212

Vervangingsoveree nkomst

213

2. Deelt¡Jds

1. Voltijds

3. Totaal in voltijdse

UITGETREDEN

Codes

Aantal werknemers met een DIMONA-verklaring
aangegeven of een ln het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tfdens
het boekjaar een elnde nam

305

2

2,0

Overeenkomst voor een onbepaalde tiJd

3'10

2

2,O

Ovôreenkomst voor een bepaalde tild

311

2

2,0

equivalenten

Volgêns de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een duidelÛk omschreven werk ........

312

Vervangingsovereenkomst

313

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen

340

Werkloosheid met bedrijfstoeslag .--...-...,..,,.,..

341

Afdanking

342

Andore reden

343

Waaryan: het aantal werknemers dat als zelfstandìge
ten minste op halftijdse basis diensten bliift
verlenen aan de onderneming

350
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HET BOEKJAAR
¡NLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS

Codes

Totaal vân de formele voortgezette beroepsopleldlngslnltlatleven ten
laste van de werkgever

Mannen

Codes

Aantal betrokken werknemers

5801

581

Aantal gevolgde oPleldlngsuren

5802

581 2

Nettokosten voor de onderneming,'.....'...'.,..

5803

5813

58031

58131

waaryan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

""""'

1

58032

58132

58033

581 33

5821

583'l

Aantal gevolgde oPleldingsuren

5822

5832

Nettokosten voor de onderneming'..'.....-......

5823

5833

Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de onderneming ........'.'."..

5843

5853

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
waarvan ontvangen tegemoelkomingen (in mlndering)"

"'

Vrouwen

Totaal van de mlnder formele en lnformele voortgezette beroeps'
opleidingsínitiatleven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

Totaaf van de inltlële beroepsopleldingslnitiatleven ten laste van de
werkgever
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WAARDERINGSREGELS
1. Beginsel
De waarderìngsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 ianuari 2001 lot uitvoÊring van

hel Wetboek van vennootschappen

Ten bêhoeve van het getrouwe beeld wordl in de volgende ultzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit bêslult

bepaalde

waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt veranlwoord

Deze afwijkingen belnvloeden als volgt het vermogen, de flnanciéle positie en het resultâât voor belastingen van de onderneming:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing (ge¡/u¡iz¡gd! (niet gewijzigd)
zo ja, dan heefr de wiJziging betrekklng op:

en heeft zü

een

(positleve) (negâtieve) lnvloed op het resultaat van het boekiaar voor belestíng len belope van

EUR.

niet) op bèlangr¡jke wilze beinvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar
moeten worden toegerekend; zoJa,dan hebben deze betrekking op:
De resultatenrekening (wordt) (wordt

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

(Voor de vergel'rjkbaarheid worden de clfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)
(Voor de vorgelijking van de jaarrekening van belde boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden):
BiJ gebrek âsn objectleve beoordellngscriteria ls de waardefing van de voorzlenbare risico's, mogalijke verliezen en ontwaardingen
waarvan hlerna sprake, onvermiJdelijk alealol¡:

Andere lnlìchtingen dle noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beêld zou geven van het vermogen, de financlële positie en
het resullaat van de ondernemlng:

2, Vasto

actlva

Oprichtingskosten

I

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten lasle genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveetd:

Herstructurerlngskosten

:

De herstructureringskosten
verantwoord

werden (geactiveerd) (niet geactiveerd) in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt

:

lmmateriële vaste activa:
Het bedrag âân Immaterièle vaste activa omvat

voor

EUR kosten van onderzoek en ontwlkkelingen. De afschr'tjvings5 iaar wordt deze term¡¡n als volgt

iáiài¡nloðr?Ëtå tiòãten en voor de goodwill beloopt (meer) (niet meer) dan 5 jaac indien meer dan
verantwoord

:

Materiële vaste activa:
ln d€ loop van het boekjaar (werden) (werden
herwaardering als volgt verantwoord :

geen) materiêle vâste act¡va geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze
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WAARDERINGSREGELS
Afschrijvingen geboekt tiJdens het boekjaar:

Activa

NG lnretgeherwaardeerde)

(lineaire)

D (degressieve)

G(geherwaardeerde)

A (andere)

l,

Afschr'rjvingspercentages

Basis

Methode

L

Hoofdsom
Min. - Max.

Bijkomende kosten
Min. - Max.

Oprichtingskosten

2, lmmateriële vast€ actlva
3. lndustrlële, adminlstratleve of

commerclëfe gebouwen*
4. lnstallaties, machines en ultrusting¡
5. Rollend materieel'
6. Kantoormaterieel en meubllair*
7. Andere materiËle vaste activa
leaslng gehouden

ven

op een

ln

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen len opzichte van de economisch verantwoorde afschr[vlngen

- bedrag
-

voor hel

boekjaar:

:

EUR'
EUR.

gecumuleerd bedrag voor de vaste activa veruorven vanaf het boekJaar dat na 31 december 1983 begint:

Financlële vaste activa¡
ja, dan wordt deze herwaardering als volgt
tn de loop van het boekJaar (werden) (werden geen) deelnemingen geherwaardeerd; zo
verântwoord :
3. Vlottende actlva

Voorraden:
Voorraden worden gewaardeerd t€gen de aanschaffingswaarde berekend volgens

dø (te vermelden)

methode van de gewogen

gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de priis van elk bestanddeel of tegen de lagore marktwaarde¡
1, Grond- en hulpstoffen:

2. Goederen in bewetklng - gereed product:

3. Handelsgoederen:

4. Onfoerende goederen bestemd voor verkoop:

Producten:

-

De vervaardigingsprijs van de produclen (omvat) (omvat niet) de onrechtslreekse productiekosten'

financiële kosten
De vervaardigingsprijs van de produclen waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, (omvat) (omvat nlet)
verbonden aan de kapitalen ontleed om de productie ervan te financieren.

B[ het einde van het boekjaar bedraagt do marklwaarde van de totale voorraden
(Deze inlichtingis s/ecDfs vera¡st zo het verschil belangriik

ongeveer

% meer dan hun boekwaarde'

is).

Bestellingen in uitvoering:
Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd (tegen vervaardigingsprijs)
(tegen vervaardigingsprljs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vorde¡ing derwerken)'
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WAARDERINGSREGELS
4. Passlva

Schuldsn:
D€ passlva (bevetten) (bevatten geen) schulden op lange termljn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo la, dan wordt op
deze schulden (een) (geen) disconlo toegepasl datwordt geactiveerd.

Vreemde valutai
De omrekening in

EUR van tegoeden, schulden en verbintenlsson ln vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreômde valuta zfln als volgt [n de.laarrekening verwerkt:

Leasin govereen komsten :

Wal de nleþgeac¡veerde gebrulksrechten ult leasingovÊr€enkomsten betrefr (arlrkel 102, 51 van het koninklük besluìt vân 30 ianuai 2001
op het boekjaâr
lol ullvoering van het Wetboek van vennootsahappen), bellepen de vergoedlngen en huurgelden die betrekking hebben
voor leasing van onroerende

goederen:

ËUR'
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ln 2013 zette Zenltel ("de

Vennootschap") haar posltleve trend van vorlg faar vorder.

ln 2012

publlceerde de Onderneml4g een omzetgroel van 3%,.Voor 2013 ls deze groel4%. Het nettorosultaat
bloof stflgon van 0,9 mlljoen euro in 2012 naar 1,8 mlfloen euro ln 2013. Dlt wilst erop dat Zenltel de
Julste strateglsche besllsslngen heett genomen dls conect geïmplementeerd z[n. Bovendlen heeft de
herinvesterlng van de bedrilfswlnst de ondernemlng ln staat gosteld hogere lnkomsten en nettowlnsten
te reallseren dan in 2012,

vorhogen, Do ræuJtaten ln 2013 tonen aan dal doze sltategleän

STRATEGIE

hun vruchton efwerpen,

zonltel bllJft zlch concenlrersn op lwoo aotlvllelten: Sscure
Communloatlon Sysl€ms (SCS) sn het Caralblsch netwerk,

Ds actlvltolt Secure Communlcatlon Systems ls garlcht op de
ontwlkkellng en markellng van onzo elgon producton 0n morken, De
morken STENT0FON, VINGT0R en ZENITEL ziln stablol 0n wordsn
erkond blnnon do bedrffstak, Ze zln operallonool Irt spoclfloko
marktsegmenten voordlrecte audlo- en dalaoommunlcatle. ln 201 3
blsofZenllel lnvesleren ln de ontwlkkellng van nleuwe ptoducton on

Hot vorder albouwon van do schuldsn bll,lft eon belanoüko
prlorllelt. ln 2013 bouwde Zonltel deze af met 0,5 mlloen euro,
Bovendlen daalden de voorzlenlngen m0t

1,l

mlljoen ouro. Samen

met de doelstelllng van oan wlnslgevende groel, ls eon oflclänt
behoer van het werkkapllaal bolangilJk 0m orvoor to zorgsn dal
naastschuldalbouw or voldoende operatlonele kasshomen zljn om
te blüven lnvesteren ln produclen en veftoopkanalen.

oplosslngsn, wat ondor meer Ìesultesldo ln de lanceñng van Exlgo,
ons nlouw goavancoord Publlc Address & Gonoral Alarm systeem
netwerk, Exl¡0, gebaseerd op oorspronkolflko lP-technologlo, le

eon modulesrbaar syeteem dat spoclaal ls ontworpen om aan
de olson en bshoelten van Publlc Áddross & General Alam voor
verschlllsndo toopasslngon en omgovlngen te baant¡roordon.
Daze produoton worden warm onthaald door do markt. Ze bleden
een stevlge basls voor een verbredlng van hst aanbod sn oxlfa
productfunctlos ln do toekomst.
De Caraiblsche notwerkexploltant ChuGhubl heeft opnleuw een
belangr[ke b[drago golevord aan hot EBITDA van de Zenltel-groep.
Zanltel bozlt en explolteort een TEIRA-natwerk, beschlkbaar op
verschlllendo ellanden ln de Caraiblschs zeo¡ waarop radlo 0n
datagebrulkors ln de overheld- on prlvésoctor z[n aangesloten,

IFBS

Ds

geconsolldeerde Jaarrekonlng

word opgeateld

ln

overeonstemmlng m€t do lnlernallonal Flnanclal Beporllng
Standardc (IFRS), zoals tloze worden goedgekeurd door de
Europese Unle. Deze geconsolldeerdo Jaonekenlng werd opgesteld
mot do hlstorlsche kostprls alo grondslag, bohalue voor bepaalde

llnanclðle lnstrumenlen dlo togen reëls waardo getlttaardeerd
worden, De Groep heoft gedurends het huldlgo boeklaar alle
nlsuwo on honlene Standaarden en lnterpretallos, ultgotlasrdlgd

l0 blodon aan
bestaande klantsn om de gemlddolds 0mzot p6r n0twsrkgebrulker

door het lntemallonal Accountlng Standards Board (IASB) en het
lnlsmallonâl Flnanclal R6ponlng lntorprolatl0ns Commlttoo (lFRIC)
van de IASB, dle relevant zl.ln voor haar actlvltelten en dle van
kâchtz[n v00r hot booklaar dat otal 0p 1 januarl 2013, t0B00past,

to verhogon en 0m onze acluele op hot network

Àl dle standaarden an lnlerpretallog wsrdon bekachtlgd door de

Onze fæus le om aanvullende dlenslen aan

aangeslolon

klanten aan ons ts blndon, ln do afgelopen Jaren hsbbsn wo door
onzo produclpotefeullla beler afle stemmon op de vraa0 van 0nz0

Europoee Unle,

klanton en do tsnltorlalo ultbroldlng vân hot notwsrk bewszsn dat
er aanzlonllko mogelflkheden beslaan voor verdere grool.

Een ovenlcht van d0 nleuwe standaarden dle van lospaselng
werdon voor 2013 en de slandaarden on lnterprelatlos dlo van
loopasslng zullen worden na 20 1 3, ls opgenomen ln de sectle mol
belrekklng tot de waardorlngsregels van het hoofdstuk Flnancloel
Fapport ln dlt Jaarvorslag. De Vennootschap heefl de nleuwo
standaardon dle van toopasslng wordon na 2013 nlot woogtlldlg
loogepaet of de effecten ervan nlet vroegtIdlg bepaald,

Terwl,ll do strato0lsche focus m00r en mael op groel komt te llggon,

zlet Zenltel er nauwlotlend 0p tos dat deze groel wlnstgevend
blllft, Hlerloe wordon bedr[fskosten nauwlettond opgevolgd en
tot het strllde mlnlmum boperkt, Door ons voorldurend te rlchten
op operallonele efllclöntle kunnon wlj geleldelljlt aan onze wlnst

ZENITEL JAARVERSTAG 201 3

op de Caraibon. De SCS-dlvlsle bastaal ult operatlos ln Noorwogon,

BOEKJAAR 2013
De Raad van Bgsluur heefl hot genoegen 0m u haar verslag v00r
hol boekJaar 201 3 to prosonloron, Hot ond0rhavlg0 v0rslag bostriJkt

zowol do goconsolldeorde (groep) als de nlet-geconsolldeerdo
rekenlngen (m0edermaatschappü) ln ouere0nstemmlng mot
artlkel 119, tweede paragraaf van het Belgischo Welboek van

Denemarken, Slngaporo, Chlna, Frankrllr, llallö, Duitsland,
Nederland, Kroallä, Brazlllö, lndla, het VK, de Verenlgde Staten
en €6n woreldwfld netwerk van dlstrlbulsurs. De acllvltelten ln

do Carailen omvâtton hel TEIBA-netwsrk dat

goöxplolteerd

wordt onder de merknaam Chu0hubl on dat beschlkbaar ls op ds
volgonde ellandon ln do Caraiben: Curaçao, Aruba, Slnt-Maarton,
Salnt-Martln, Angullla, Bonalre, Slnl-Eustatlus en Saba.

Vennoolschappen,

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Secure Communlcatlon

De omzel bedroog ô7,4 mllloen euro ln 2013, Dlt ls een toename

(scs)

van 2,7 mlfloen owo of 4,20/o ten opzlchte v^n 2012, De SGSomzet stoog mot 5,9% tot 62,3 mll,loon suro sn de omzet van de

lnkomsten

Cara'rblscho netwerkoperalor daaldo

met

13,50/o

Syslems

2013

62,331

lot 5,1 mlfloon
ln het

2,893

hooldstuk Gesegmenleorde rapporterlng van dit vorslag,

te bl[von

locussen

op

WE
oporatlonele efllclönlle

en

ds

lnvestorlng ln de ondsrnem¡ng voor vordore gro0l, stoeg de
RE0ITDA (wlnsl voor lntresten an belasllngen, afschrljvlngen en
waardevetmlndorlngon) van 4,7 mlfloen ouro tot 4,8 mlloen euro,
een stl,fglng van2,0%.

' EBIToA ls
een nIBþGAÂP
l6rm on wordl
godoflnloord al6

2013

bedrllsresullaot
+a13chúJvin0

+woordov€tmlndôlng +
büzondofo waardovsrntlnd€lngon

"

EBIT lo oon

Ílot-GAAP
gsdonnloerd als

bedrllfsro6ullaal
of rosullaat
væt allrsk van
hlotosten o[

r

Becurrsnte EBITDA

Nlel-recunents

4,770

ltems met

irl!_-_
.._
ii

EBIT0A-

EBITDA

Afschrlvlngen

en

58.842

4.120

euro. Doze omz0tbeweglng wordt verdor geanalyseetd

Door

2012

9

4.679

654

-2457

3,115

2,221

-1

Bedrljfswlnst (EBII)

4.679

."
4,770
(bllzondore)

waardouormlndorlngen

2012

3,5 mllloon euro ofwel
5,9%, Doze stl,lglng wordt vooral gsstlmulsord door do grool van
de VlNGT0fl-produclen ln de conlmerclöle marlno on de ollo- &
gasmarkt, Do Scandlnavlscho ondelnomlngon ln draadloze
oplosslngen bl[ven conform do ramlng dalen vanwege mlnder
lnkomsten ult dlenstvolonlngen ln Denomarkon.
SCS rapporteert een omzotsl[glng van

De S0S-acllvltolton lovorden oon recurrento EEBITDA 0p van 4,7
ml[oen ouro tegen 4,1 mllloen euro hetJaar voordlen, eon stlglng

van 14,1o/o als govolg van voortduronde lnspannlngen om

de

oparatlonele afflciäntie en omzolgroel te vetbelsren.

9"

tiolatìtln0on,

Caraïben

20t3

2012

lnkomston

5.071

5.864

Recunente EBITOA

1.269

1.776

-274

997

32

34

EffT

De bedrflfswlnst of EBIT (wlnst voor lnlrosten en belasting)
bsdroeg 3,1 mlüoon 0ur0 tsn opzlchte van 2,2 mlllosn euro in

WE

2012.D0 sterke stijglng van 0,8 mlloen euro of 400rt ls het gevolg

van hogere lnk0mst6n en lagere afschr[vlngon on blzondoro
waardeverminderlngen. Er waren 0nk0l0 nl0t-rccurrenlo poston ln
201 3, maar dle hadden geen lmpact op de EBITDA
De llnanclöle nettolasten bedroegen 1,2 nrlljoon ouro, gelljk aan
hst vorlgs boekJaar
Het totale gsconsolldserds neltoresultaat voor dB Zenllol Groop

vortoont een wlnst van 1,8 ml[osn euro len opzlchte van 0,9
mlljoen 0ur0 ln 201 2. De wlnst por aandoel, gecorrlgeerd voof do
Inkoop van eigen aandelen, bedroeg 0,1 1 euro ln 201 3 logon 0,05
euro ln 201 2,

Ds actlvllellon ln do Caraìben reallsserdon 00n omzôt van 5,1
mlloen euIo, 0,8 mlfloen euro olwel 13,5% mlnder dan ln 2012,
D6 recurrsnto lnkomstenstroom ult nBtwerk-ondernemlngen
bloel slablel. Ds lnkomslôndallng wordt veroorzaakt door mlnder
oonmallge proleclen,
De recunenle EBITDA bedraagl 1,3 mll,loen euro ln 2013, een dallng
1,0.v,1,8 ml[oen euro in 2012, als gevolg van de inkomstendallng.

De nlel{oegewezsn acllvltelten hebben do r€curento EBITDA
negatief beihvlood mot 1,2 mlüoen euro, hetzelfde bedrag als ln
hot vorlge booklaar. 0e lmpact op de bedrflfswlnst bedroog -0,6
mlloon euro ln 201 3 lon opzlchto van -'1,7 ml{oan euro ln 2012.

GESEGMENTEERDE

RAPPORTERING

Y'f

Do Grosp ls geotganlsoerd volgons twoe operallonele dlvisiesl
Secure C,omnlunlcatlon Systems (SCS) en de networkacllvlteiten

ZINIIEL JAARVERSLAG 201 3

GECONSOLIDEERDE

HEBKOMST EN BESTEDING VAN MIDDELEN

BAI.ANS

Hst balanstotaal b0dro00 37,8 ml[oen euro, eon dallng van 3,3
ml[oen euro ton opzlchte van 201 2,
Matoriðle vasle acllva bedragen 1,9 mlüoen euro, een dallng van
1 ,2 mlloen euro ten cpzlchle van vorlg laar, als govolg van normale
alschrflvingen doslnvestorlngen. Goodwlll daaldo tot 3,0 mllloen
euro ten gevolge van wlsselkoerslmpacl,

De netlo kasslroom van de Zenltol Groep bedroog 2,2 mllloon
euro ln 2013, lon opzlchte van 0,5 ml[oon suro ln 2012. ln 2013
wsrdon 1,7 mlfloen euro lonlngen torugbotaald, De kasstroom
ult lnvostsflngsactlvltslten bedroog 4,1 ml[oen ouro ln 2013 en
de kasslroom ult bedrlfsactlvltolten bedroeg 3,6 mi[oen ouro ln
2013 tegenov0r 6,1 mlloen euro ln 201 2, 0p hot elnde van 2013
bedroeg de netlokasposltle on kasoqulvalonton van Zenltol 0,6
mllJoen eulo.

De ovellge lmmaterlële vasle actlva stegen tot 2,2 mllloen
euÍo 0n bestondon ult eon tosname van de geacllveerde
ontwlkkelingskosten. Ultgestelde belasllngen bedroegen 2,3
mlljoen euro, oen dallno van 0,3 mlfloen euro als gevolg van de

HUMAN RESOURCES

omrokenlng van vloomde tlaluta. Ds langloponde flnancläle vaste

0p 31 decombor 2013 bodrosg het aanlal voltüds squlvalonten

acllva daaldon mst 0,5 mlüoen euro tot 0,5 mllloon euro, De dallng
ls voornamellk too to echllven aan ontvang'on bolallngon met

MfE's)270,1,,

betrekklng tot ln 2009 verkochts actlvltellen,

De volgondo label toont do ontwlkkollng op het vlak van WEk

Ds voorradon bedragen 6,8 mlfloen €uro, oon dallng van 1,0

blnnen de Zenflol-gtoep godulende de afgelopen twoe Jaar:

ml[oon ouro ten opzlchto van vorlg laar. Bostollingen ln ultvoetlng
l,3 mi[oen euro.

stegen met 0,5 mlloen auro tot

236,0

Securo Communlcatlon Systems

Handols- en overlgo vorderlngen bodragon 14,6 mlfloen 0ut0, eon
slfglng van 1,1 mlljoon euro len opzlchte van votlg Jaar, De stüglng

Cârâlbon

ls vooral te dankon aan mljlpaal facturerlngon ln december 2013

Support Centers

21311

32,0

31,6
2,5

voor ds olle- & gasprolooten.

270,1

Toloal

248þ

Het olgen vorm0g6n bedraagt 6,9 mllloen euro, oon dallng van 1,0

mlIoen euro na een negatlef offoct van valutakoersvorschlllen dle
voortvloelen ult de omrskenlng van bultonlandso lransaclles van
2,8 mlfloon 0ur0. Het aandool van hot elgen vorm0gon daalds van

Da toonâme van WE'$ ln 2013 is vooral te wlten aan oxtra WE's
ln Development, Sales 0n Marketlng.

19,10/o naar 18,2%.

Do lotalo langlopende vetpllchtlngen daalden van 7,2 mlloon euro
tot 3,ô mllloen ouro, De dallng ls hot resultaat van do botallngon

BELANGBIJKE GEBEUBTENISSEN NA BAUNSDATUM

dla ln 2013 gedaan werden met betrekklng lot

Er zln goen bolangrflko gebeuÉenlssen le

lonlngen,

on de vetschulvlng van lange naar korto
termijn van eon bolangrlJk desl van do langeterm[nlenlngen en
pensloenverpllchtingon

rapportoran die

plaatsvondon na de alslulllng van hat bookJaar 201 3.

pensloenverpllchllngon,
Do totale kortloponde vorpllchtlngen elegen met 1,2 mllJoen euro

tot 27,2 mllJoon €uro ln 2013, Handols- on ovolge schulden
bodragon 16,6 mlüoen 0ur0, oon dallng met 0,3 mlfloon suro. Do
korllopende lonlngen stegsn mot 2,2 mifloen 0ur0 tot 6,5 mlü00n
suro, De lotale langlopende on korllopendo lonlngen daaldon van

ONDERZ0EK EN 0Nn'UKKELING
De Vennootschap bloef lnvesteren ln de ontwlkkollng van nleuwo
producten en dlansten, wat rssulls0rd6 ln de lancerin0 van son
aantal nlouwe producten,

9,9 mi[oen euro tot 9,4 miljoen euro, wat verklaard wordl door de
ln 2013 bstaaldo aflosslngen, Do kortlopende provlsles daaldon
van 4,0 mlloen ouro tot 3,7 mlloon ouro.

De Raad van Bostuul heeft de netto boskwaards van de
geactlvoerde ontwlkkellngskosten, de netto boeltwaardô van d0
netwerklnvesterlngon, de posltleve consolldatlevstschlllen, do

BELANGENCONFLICTEN
ln 201 3 waron or geen transaclles of venlchllngen waarop arllkolen
523 en 524 van het Belglsche welboel< van venn00lschapp0n vân
toepasslng zouden geweest zlln,

ultgestelde belasllngvordellngen, do bostelllngon ln ultv0orlng gn
de herstruclurerlnqs- en andor0 voonionln0en geèvalueeld, en ls

van monlno dat ds waardevermlndorlngon on do voozlenlngen
tot de bodr[fscontlnullelt (artlkel
96 van het Bolglscho w0tb00k van vannoolschappen) wenst de

voldoende zlln. Met betrekking
Raad van Besluur te

verwüzon naar do afzondorllke paragraaf over

de voorultzlchten op en de rechlvaardlglng van de toepasslng van

de waarderlngsregels ovoroenkomstlg de conllnuTtoltsassumptie
vorder ln dit v€rslag,

INFOBMATIE

MET

BETBEKKING

TOT

OMSTANDIGHEDEN DIE EEN AANZIENLIJKE INVLOED
KUNNEN HEBBEN OP DE ONTWIKKELING VAN DE
ONDERNEMINGSGROEP ALS GEHEEL.
Wl verwl,lzon naal de onderstaande paragrafen dle handelen over
de rlslcofacloren sn onzokerhodon sn ovor d0 rechtvaardlglng
van de toepassln0 van ds waardorlngsregols ln overeenstemmlng
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met het contlnuileltsboglnsel (ln overeonstommlng mst arilkol

96"ô van hot Bolgische Welboek van Vennoolschappen)

en

waarln Zonltel lnformatlo vsrschaft ousr do voornaalnste rlslco's
en onzekorhedon dle een negatleve lnvloed kunnen hebben op
de ontwlkkellng, de flnancläle resultaton en do marktposltie van
d0 Vonnootschap. Dozolfdo rlslco's on onzekerheden z[n van
toepasslng op do Groop ln zln geheel en kunnen ln belangrflke
male de vordsro ontwlkkollng van do Groep boihvloeden.

VERKI.ABING OVER HET AUDITCOMFÉ
D0 Raad van

kunnen worden beschouwd. WJ vonvflzon naar Toellchfln0 29 van
de geconsolldeerde laârrekenln0 voor meer lnformatle daarovor,

Daanaast houdl de ßaad van Bestuur ook rokonlng m6t de
financlële sllualle van de Groop (zle aparto paragraaf over

do .lustlflcatlo van de toopasslng van de waardefngsregels
ondor de continultoltsassumplle vorder ln dlt velslag), mot hot
wlsselkoorsrlslco (zlo ook do volgonde paragraal), mot de rlslco's
op belasllnggeschlllen, mst onzekerheden len govolgde van
wettelflke voorschiltten dle kunnen worden gewlJzlod, met de
afhankel[khald van groto klanten, mat onzekerheden dle verband
houden met ds voorultzlchten 0n mot d0 ilslco's dls betrokklng

Bßluur bovosll0t de onafhankelfkheld en de kennls

hobben op do lango voorgeschledenls van do Groep.

van zaken op het vlak uan boekhoudlng en conlrolo van ten mlnste

één van do loden van hot audltcomlló, Gozlen de loopbaan on do
opleldlng van elk van de ledsn van hel audltcomlté hsoft deze
co¡nmlsslo ook ln haar goheel voldoende vakkennls op het vlalt
van boekhouding en controle,

HET GEBRUIK VAN FINANOËLE INSTRUÍI/IENTEN
Flnancleel rlslcobeheer
Zenllol maakl gebrulk van ualutaterm[ncontracten om ds
handelstransaclles ln vresmdo munlen van Zenltel velllg le stellen.
Aangezlen het subslanlleel aandesl van de oxporl van hot Noorso
bedrljf ln ouro plaatsvlndt, hoeft Zonltol Nonruay AS een lekort aan

RISICOFACTOREN EN ONZEKERHEDEN
De Raad van Bostuur ls van monlno dat de volgondo rlslcofactorcn

belangr[k zlln en houdt er rekenlng meo bl het beoordolon van
rlslco's aangozlen zo de bedrflfeacllvltelten van de Groep kunnen
schaden of een nadellg offect kunnon hebben op da kasstromsn,
op de rentabllltoll on de flnanclöls toestand van de Groep, op haar
capacltelt om de bedrljfsconllnuilolt te behouden on op de prljs

NOK on oen overschol van EUR. Hot bodfüf heeft afdeksystomen
lngevoerd dle nodlg zün 0m d0 koersomwlssellng luseen EUR/

N0K op een voortschrfldonde basls velllg te stellen, 0p 31 .1 2.20.l o
hesft Zonlt€l haar bshoofts aan Noorso Jûonon tot oktober 2014

gedekt dool maandoll.lkse term[nvalutaconlracten legen de ouro,
Er worden geen andere afdekklngemechanlsmen gebrulkt.

van haar aandelen.

Pr[s-, krodlet-, llquldltelts- on kasstroomdslco's
Technologlscho ontwlkkellngen ln de Secure Communlcailons
markl kunnen ons ln esn slochte concurrenfleposille plaalsen

en lechnologlsche rovolulles kunnon belangrljke

blJzondero

waardovormlnderlngen op acllva veroozaken,
Do economlsche omgovlng waarln de Vennootschap acilef ls, ls
eon belangrfiko ilslcofactor, Do acllvlteltsgraad ln de bouw en
marlne seclor ls bolangr[k voor de Vennootschap.
Bij hetaanbleden van dlenston op

hetvlak van velllge communlcalls
galandssd do Groep aan zfn klanten oen mlnlmum aan dekklng,
kwalllslt en beschlkbaarheid on son zeer snelle reactie ln hel geval
van ondeñroklngen, W[zlglngen ln hot landschap, wotgovlngen,
voorechrlften of mlllouovemeglngon kunnen belatten dat de Groep
dergel[ke vepllchllnoon kan nakomen,
ProJectrlslco's en vorstrskte garanllos: hot ls nlet zeker dat ds
Groep er all[d zal ln slagon om proJectrlslco's lulst ln te schatton en
adequaatle beheren, Dat kan een lnvloed hobben op de prestatles
van de Groep en op do proJoclgarantles met dle de Gro6p aan

De Græp hooft zlch tegon hot prflsilslco en het lnflallelslco op
de Caraiben lngedekt door plaalsellJke kedlelvoonlenlngon ln d0
lokale munl op eon non-fogresbasls aan le gaan. Dat lmpllceert dat
zowel de lnkomslen als de lerugbetallng van krcdletvoonlenlngen
In do lokale munt z[n. Helzelfde geldt voor Noorwegon, aangezlon

de Groep ksdlotvoonlonlngen ln NOK heeft afgoslolen om de
handelsvordodngen on voonaad ln Nootrl,ogen to flnancleren,

Aan de commlssarls of aan aanvorwante kantoren
betaalde honorarla:
Conlrole-gebondon honorarla:
Zenltel
Zenltol

NV
Group

32,590 euro

73.491 euro

Nlet-conlrolegebonden Ionorarlal
Flscale en Jurldlsche

bflstand: 54.893 ouro

haar klanton gooft. ln de loollchllng b[ de jaarrekentng ls or moer
lnformatls to vlnd0n ovsr de garantlos dle de Groep gogovon hoott.

Product en algemene aansprakelljlfisld: de Groep heeft een
ultgebreld vonekerlngsprogramma, dat naasl andere rlslco's
dle aansptakelflkhsld deK, De Groop heoft ln hot verloden
nog goen problomen gehad waardoor er een beroep moest
wordt godaan op dle verzekorlng, maar er ls geon gatanlls dat
hot verzokerlngsprogramma zal yolstaan voor elke mogollJke
schadeclalm dle kan wordon lngodlend.

VOORUITZICHTEN 2014
Door onze focus op de ultvoerlng van onzo slrateglo zln we good
gepositloneerd om de ultdaglngen van mofgon aan te gaan on le
oven¡vlnnen 0n om do lnk0mston 0n EBITDA van onza vennootschap
verdor te laten groelen"

Rechlszaken; do Groep heelt enkele hangonde dosslors dle
volgons de dellnllle van IFRS als voonruoardellke verpllchtngen
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0e stilglng van het elgen uêrmogen vân 23,259 mll,loen euro tot

VERKLARING MET BETREKKING TOT
CORPORATE GOUERNANCE
0e regels en voorschrllten lnverband metcotporato governance zfln

de afgelopen laren aanzlenlük vorandord, Naast do voorschrlfton
van do corporato Governanco code 2009 (cc-codo 2009) mst zín
"comply or oxplaln"-bsnadorlng en de wol van 6 apill 2010 ter
vorsterklng van corporoto oovornanc€ (CG-W0I 201 0) werd de wot
van 20 december 2010 belroffonde de ultoefonlng van bepaalde
rechtsn van aandaelhouders tlan bsursgsnoteordo bedrllven
oepubllceord ln 201 1.

De Vennoolschap gebrulK do Bolglscho Corporata Governanco
Code 2009 als relerenllecode. De Belglsche Cotporâlo Gov€rnancs

Code 2009

le

bsschlkbaar

op de

corporalegovarnancsc0mmlttoo.be,

26,674 mlljoen euro ls vollodf0 toe te schriJven aan het resullaat
van hotJaar (zle verder).

De voozlenlngen voor pensloenen namon af van 0,9 mllloen
ouro op hot elnde van hetJaar 2012 tot 0,8 mlüosn euro op hot
elnde van het Jaar 201 3 ton gevolgo van do belallngen dle verrlcht

werden ln 2013. De voozlenlngen uoor overlge fslco's en kosten
daalden net 0,5 ml[oen euro tot 3,0 mlloen euro,

Do totalo flnanclólo schulden daalden mot 1,5 mlloen eulo
tot 5,7 mllloen euro op hel elnds van 2013 als gevolg van
schuldaflosslngon. Do langlopendo sohulden namon af van 5,3
mllJoen euro tot 3,0 mil|oen euro en de kodloponde flnanclöle
schulden stogen van 1,8 mlfloen ouro tot 2,7 mlfoen euro.

volgende webslte: www.

Er wordt door Zenltel NV geen

RESULTATENBEKENiNG

andoro roferontloc0d0 toogopast,

0e andere bedrüfoopbrengston stogon van 4,5 ml[oon euro tol
Hot Corporote Govolnance-charlor van de Vennoolschap weld ln
maart 20'12 bflgewerkt zodat deze hì overeonstemmlng ls met
de nleuwe Bslglscho rcgels on voorechrltten met betrekklng tot
corporato govornancs. ln februarl 2014 werden de bepallngen van
het chartof ook nog aangepast aan da voorschrlften van d0 wot
van 20 docombor 2010 betreffende de ultoefenlng van bepaaldo
rechten van aandeelhoudsrs van boursgonoteerde bedrfven. Een
kople van dlt Corporato Govelnance Charter ls to vlnden op do

4,9 ml[oen suro. Ds gorapporteerde andero bedr[fsopbrengsten
bostaan voornamolllk ult managemont 0n llcentlovsrgoedlngen
dle werdon aangerokend aan andere bedrlven van de Zenltel-

wobslte van Zenltol.

mllJoen ouro ln 20'13, wat voofal vorband hlold mol d0 stügho van

groep. Het totaal bodrag van do aangorokonds management- sn

llcentlevergoedlngon badroeg ln 2013 4,9 mlloen ouro, mln of
meer ln lfln mot do voorgaando Jaren.
De bedrilskosten slegen van 4,7 mifloen euro ln 2012 lot 4,9
de professlonolo dlsnsten ln 2013.

WJ uerwlzen naar hol afzonderllJk hoofdstuk 'Verklatlng met
botrskklng tot Cotporato Governance' ln dlt laarvorslao voor mser
lnformatlo ovor Zonltol's corporate governanco, dle verschaft dlent
te wordsn ln overoonstommlng mst artlkel 9ô $ 2 van het Belglsche
Wotboak van Vennoolschappen en de Corporato Govornance Code
2009, ln hot hoofdstuk'Verklallng mot bolrokklng lot Corporale

Govsrnanco'van ditJaarverslag wordt er oolt ullleg verschatt over
do gevallen waarln Zonltel zlch nlet houdt aan do voorschrlftsn van
do Corporato Governance Code 2009,

Hot hooldstuk 'Vorklarlng mot belrekklng tot

De hlorbover¡ vermelde veranderlngen loldden lot een bedr[fswlnsl
van 3,4 mllj0on euro ln 201 3 teg0nover oon bodtlfsverlles van 0,1
mll.loen euro ln 2012.

De linanclðle opbrengslen stogon van 0,2 mlfloen euro ln 2012
tot 1,0 mlloen 0ur0 ln 2013, Dlt kan worden verklaard door de
grolore lmpact van de wlsselkoorsvôrschlllon op verpllchtlngon
aan andero onlltolton van de Zenltel Groep,

Corporato

Do flnanclðle kosten bedroegen 0,5 mlüoen euro en bestonden ln

Governance' dle olders ln dlt Jaarverslag 2013 ls opgenomon,
vormt eon lnteoraal dsel van dlt vorslag vân d0 Raad van Bestuur.

201 3 voornâmelljk ult belaalde lnl¡osten op do ultstaando lenlngen.

Het ulÞonderllJka nettoresullaat bedroeg 2,4 mll,loen euro ln 2013,

volgoleken met 1 ,4 mlUoen euro ln 2012.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

STATUTAIRE REKENINGEN VAN ZENITEL

NV (NrET-GEC0NS0LTDEËRD)
BALANS
Do flnanclöle vaste actlva bedragen 43,1 mlfloen euro en omvatten

de pafllclpatlos ln de bsdrflvon van de Zenltel-groep. De dallng
van 0,4 mllloon ouro ls alkomstlg ult de verkoop van Zenltel

Er vonden gsen aotlvltellen plaats op hot vlak van 0nd0n0ok 0n

ontwlkkellng op hel nlvsau van de holdlngmaatschappü tüdons het
verelagJaar,

RESULTAAWERWERKING
ln aanmsrklng nemend dat de wlnst van hot Jaar 3,414.532,83
euro bedraagt, stslt de Raad van Bestuur voor om hot reeultaat als
volgt toe te wflzon:

Denomarkon aan Z€nitel Nonvay AS.
0vergodragen resultaat votlg

(63.345.388,21) ouro

Korllopende vorderlngen bedragen 1,1 mllJoen euro en bestaan
voornamelljk uit vorderingen op andere ontitolton van de Zenllel

bookJaarl

Groep,

Overdracht van kapltaal en res0rvos;

De llqulde mlddelon en de ovorlopondo rokenlngen van hst actlsf

Bosultaal van hot boekJaar;

3,41 4,532,83 euro

llggen ln ll.ln mot het Jaar v00rdl0n.

0vorgodragon rosullaat:

3,4.14.532,83 euro
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63.345.388,21 suro

Na bestemmlng van hol rosullaat zlet hst elgon vermogen van
Zenltol llV er als volgt ult:

Aandelenkapltaal:
Ultglftepremles:
Ressruos
rosultaat:

Ovorgedragen

Iotaal:

10.000.000,00 euro
2.380,31'l ,88 euro

10.879,235,50 ouro

RECHTVAARDIGING VAN DE TOEPASSING VAN DE
WAARDERINGSREGELS IN OVEREENSTEMMING MET
H ET CO NTINUITElTSBEG ¡NSEL
De slatulalre balans uan Zenltel NV loonde 0p 3l docsmbsr 201 2
eon ovorgedragon verlles van 63,3 mlü00n euro.

0p 1 oktober 2013 besloot aen bullengowone vergaderlng van
aandeelhouders om het overgedragen verllos op 31 decernbar
201 2 afto schafen door compensallo m0t d6 b0schlkbare rosorvos,

3,414.532,83 euro
26,674.080,21 euro

ullglftepremles en kapitaal. Do afschafflng van hel overqodragen
verlles van 63,345 mfüoon euro werd als volgt gecompensoerd;
21,725 ml[oon euro ult de þoschlkbare rssstlros, 26,345 mlfloen
6ur0 uit ds ultglftepremles en 15,275 ml[oan euro ult het kapltaal,

Dankz[ do slraleglsche reorganlsalles van 2009 kon
'conconüôron

zlch bl[von

0p hasf

de

BIJKOMENDE XOITIONÅNN DE WERDEN BETAALD
AAN EEN EXTEBNE ACCOUNTANT

Vonnootschap

ïfldens hel vetelagJaar werd voor 1 2,079 euro aan bükomondo

horslructulerlngsverpllchtlngon vermlndoren. De verdera albouw
van lenlngen en helslructurerlngsvorpllchtlngen zullen ln de nabIe
toekomst belangrflko lacloren bl[ven ln de kasstromen van de

votgoedlngen voor llscaal en jurldlsch advles aan de commlssaris
van Zenllsl NV bataald.

aprll 2010

Communlcallon Systams en haar Caraiblsche badr[fsactlullolten

on kon zs legellkertfld haar langlopendo schuldsn on

besllsto

oon

te voldoen aan haar verpllchllngen.
bultengowono

om hot toogostano kapltaal v00r eon
bodrag yan 25.274.722P5 0ur0 voor oen porlodo l/an vlf Jaar t0
verlengon, De bultongowono algemone uergadorlng van 1 oktober
2013 verlaagde hot aandelenkapltaal van 25.274.722,95 ouro
tot 10.000.000,00 0ur0 on vorlaagdo bllgovolg ook h6t rnaxlmaal
toogestane kapltaal lot 10.000.000,00 euro. Slndsdlen heett de
Hatd van Bestuur geen gebrulk gemaakt van haar rechton met
aandeelhoudolsvorgaderlng

belrekklng tot hot tosgostano kapltaal.

Vandaar dat de Raad van Bssluur van menlng le dat het
gorochtvaardlgd ls om de beslaando waarderlngsregels toe le
passen volgons hot contlnuitoltsbeglnsel,

HET GEBRUIK VAN FINANCËLE
Wo vemlzen naar do parågraaf ovof

gebrulk van llnanclöle

lnstrumenlen eerder ln dlt verslag van

van Besluur en dle

muhllo mulandls

INFORMATIE

MET

BETREKKING

van l0opasslng ls 0p

TOT

OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWKKELING VAN DE
VENNOOTSCHAP KUNNEN BEÏNVLOEDEN
WJ v0n¡rüzsn naar de ondorslaando paragraaf dle handelt over
do rechtvaardlglng van dB toopasslng van de waarderlngsregels

ln

oveteonstommlng

mot hot

contlnuileltsbeglnsol (ln

overoonstommlng met añlkel g606 van hot Belglsche Wetboek
van Vonnootschappon) en de paraglaal over ilslcofactoren waarln

Zenltel lnformatle verschaft 0v6r d0 voomramsto rlslco's on
onzekefieden dle oen negalleve lnvloed kunnen hebben op do
ontwlkkollng, de llnanclöle resultaten on d0 marklposltle van de
Vennootschap,

BIS¡COFACTOREN EN ONZEKEBHEDEN

We verwlzen naar de paragraal over rislcolactoren

en
onzekerhedsn eerdsr ln dlt verslag van d6 ßaad uan Bostuur, dlo
mutatls mulandls ook van toopasslnq ls op Zenllel NV.

BIJKANTOBEN
De Vônnootschap heoft goon

haar

Vennoolschap. De flnanclðle rosultaten van 201 3 tonen aan dal ds
Vonnoolschap ln slaat ls om da cash le gsnereron dle nodlg ls orn

TOEGESTAAN KAPITAAL

0p 29

Sscuro"

blkantoren.
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