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Dames en heren,

Wij hebben de eer u, in overeenstemming met de wet en de statuten van onze vennootschap, ons 
jaarverslag voor te stellen en de jaarrekening met betrekking tot ons 109de boekjaar, afgesloten op 
31 december 2012, ter goedkeuring voor te leggen.

Bij deze gelegenheid delen wij u ook onze geconsolideerde jaarrekening mee.

|  Krachtlijnen 2012

Verkoop eigen biermerken stijgt licht: + 1,2 %.•	
Resultaten moedermaatschappij Co.Br.Ha. in stijgende lijn, maar groepsresultaat na belastingen •	
daalt naar 3,8 miljoen euro, onder invloed van aanzienlijk hogere grondstofprijzen en toegenomen 
verkoopkosten, bij dochtervennootschap Brouwerij Haacht.
Investeringen bedragen 12,0 miljoen euro.•	
Dividendvoorstel: behoud van nettodividend op 12,00 euro.•	

|  Inleiding

De bierconsumptie in België kende in 2012 een teleurstellend verloop met een daling van 4,04 % 
tegenover nog een groei van 1,6% in 2011.

Per biertype is het verbruik als volgt:

Marktaandeel

in HL 2012 +/- tov 2011 in % tov 2011 2012 2005

Pilsen  6.125.131    - 256.333 - 4,02% 74,44% 74,70%

Dorstlessende bieren  335.621   - 58.541   - 14,85% 4,08% 6,58%

Fruitbier  178.855   - 25.690   - 12,56% 2,17% 3,55%

Abdijbieren en trappisten  924.807    - 33.292 - 3,47% 11,24% 9,40%

Degustatiebieren  663.427    + 27.781 + 4,37% 8,06% 5,77%

Totaal  8.227.841    - 346.075 - 4,04% 100,0% 100,0%

De consumptie van dorstlessende bieren en fruitbieren kenden een daling van meer dan 10 %, terwijl 
de pilsbieren een daling kenden van 4,02 %, wat volledig in lijn was met de markdaling. Het markt-
aandeel van de pilsbieren in de totale bierconsumptie blijft daardoor stabiel op nagenoeg 74,5 %. 
Over de periode 2005 - 2012 nam het aandeel van de abdijbieren (incl.trappisten) en van de degus-
tatiebieren fors toe (+27%) ten nadele van de dorstlessende bieren (witbier en amberkleurig bier) en 
van de fruitbieren.

Verslag van de Raad van Bestuur 
aan de Gewone Algemene VergaderinG  
van 28 mei 2013
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In de verdeling van de verkoop tussen Horeca en Retail zet de daling van het marktaandeel van 
Horeca zich verder. In onderstaande tabel wordt de evolutie van 2004 tot 2012 weergegeven. Het 
marktaandeel van Horeca daalde van 46,43 % in 2011 naar 45,60 % in 2012.

Jaar Retail Horeca

2012 54,40% 45,60%

2011 53,57% 46,43%

2010 52,10% 47,90%

2008 50,08% 49,92%

2006 48,91% 51,09%

2004 45,83% 54,17%

Hoe deed de groep Co.Br.Ha. het in deze marktomstandigheden?

|  Groep co.br.ha in 2012

 A  | Verkopen

De verkoop van eigen biermerken ging er op vooruit met 1,2 procent. Net zoals vorig jaar werd •	
deze groei in diverse EU-landen en buiten de EU gerealiseerd. 

Over alle markten heen werd de groei in hoofdzaak gerealiseerd bij de speciaalbieren (abdij-•	
bier en degustatiebieren) en niet bij de pilsbieren, die evenwel in een aantal exportmarkten nog 
verder groeiden.

Op de binnenlandse markt werd door Haacht vanaf het derde kwartaal beter gepresteerd dan •	
zijn directe concurrenten; het belette evenwel niet dat haar verkoopcijfers over het gehele jaar op 
deze markt nog licht rood kleurden, maar minder dan bij de directe concurrentie. Op het retail-
segment van de Belgische markt werd een positief groeicijfer gerealiseerd.

Onze	porfolio	van	producten	omvat	ook	andere	dranken,	zoals	koffie	en	wijnen:	deze	presteer-•	
den in de belgische horeca aanzienlijk beter dan de dalende markt.

Ook in 2012 werd door Brouwerij Haacht een aantal productinnovaties gelanceerd. De belangrijkste 
betrof de uitbreiding van het Keizer Karel-gamma, dat aangevuld werd met het Ommegang-bier. 
Dit betreft een degustatiebier van het type ‘zwaar blond’. Tevens werd bij deze gelegenheid de ver-
pakking van het volledige gamma gerestyled. Vermeldenswaard is het feit dat Het Ommegang-bier, 
amper twee maanden na zijn introductie, reeds een maximumscore van drie sterren behaalde bij de 
‘Superior Taste Awards’. 

Het assortiment van frisdranken ‘VAL’ werd tevens aan een restyling onderworpen; zowel gamma als 
verpakking werden aangepast.



4verslag van de raad van bestuur  |

 B  | Resultaten

Resultatenrekening (in 000 EUR) 2012 2011 Evolutie

Omzet 94.754 91.957 + 3,0%

Omzet (excl. acc jnzen en taksen) 87.003 83.826 + 3,8%

Andere bedrijfsopbrengsten 9.872 7.468 + 32,2%

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen &

     Diensten en diverse goederen 55.129 50.026 + 10,2%

Bezoldigingen 23.963 22.018 + 8,8%

Afschr jvingen 9.066 8.968 + 1,1%

Waardeverminderingen 471 761 - 38,1%

Voorzieningen risico's 1.312 -185 -

Bedrijfsresultaat (EBIT) 5.538 9.366 - 40,9%

Financiëel resultaat - 207 - 340 - 39,1%

Uitzonderlijk resultaat             -                 -     -

Resultaat vóór belastingen 5.331 9.026 - 40,9%

Belastingen - 1.567 - 2.640 - 40,6%

Nettoresultaat 3.764 6.386 - 41,1%

				Autofinanciering	(in	000	EUR)

Bedrijfscashflow (EBITDA) (1) 16.387 18.910  - 13,3%

Netto cash flow 14.613 15.930  -8,3%

(1) Bedrijfscashflow = bedrijfsresultaat + afschrijvingen + voorzieningen en waardeverminderingen

De geconsolideerde omzet (excl.taksen) ging er met 3,8 % op vooruit. 
Daartegenover stonden een aantal sterker stijgende bedrijfskosten:

De kosten voor grond-, hulpstoffen en handelsgoederen stegen met meer dan 9% bij een •	
nagenoeg ongewijzigd volume of een bedrag van 3,03 miljoen euro. Zo steeg de gemiddelde 
aankoopprijs voor mout in 2012 gemiddeld met 50 % tegenover 2011. Met de verhoging van 
de verkoopprijzen in april 2012 werd niet eens de helft van de kostenstijging van de grond- en 
hulpstoffen doorgerekend...  

Ook stegen de verkoopkosten, ingevolge de toegenomen hevigere concurrentie tussen de drie •	
pilsbrouwers, maar ook door de introductie van nieuwe producten en door een toename van 
onze media-investeringen.

Personeelskosten stegen met 8,8 procent, mede verklaard door een lichte toename van het •	
aantal bedienden.

Een aantal juridische geschillen veroorzaakte in 2012 een belangrijke stijging van de provisie •	
voor deze geschillen. Dit belastte het bedrijfsresultaat met een supplementaire kost van nage-
noeg 1,3 miljoen. 

Deze stijgingen leidden ertoe dat het bedrijfsresultaat met 3,8 miljoen euro daalde tot 5,5 miljoen 
euro.	De	bedrijfscashflow	(EBITDA)	daalde	met	2,5	miljoen	euro	naar	16,4	miljoen	euro	in	2012. 
De	cashflow	voor	2012	bedraagt	14,6	miljoen	tegenover	15,9	miljoen	in	2011.
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 D  | Inkoop eigen aandelen

Er werden in 2012 geen aandelen ingekocht.

 E  | Dividendvoorstel

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen een ongewijzigd nettodividend 
toe te kennen van 12,00 euro per aandeel. Tegen de achtergrond van de lagere nettowinst wenst de 
Raad met het behoud van dividend aan te geven een vast vertrouwen in de toekomst van de brou-
werij te hebben.
De payout-ratio stijgt door de daling van het nettoresultaat naar 32% tegenover 19 % in 2011.

 F  | Bijzondere gebeurtenissen na het afsluiten van het  
    boekjaar

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na het afsluiten van het boekjaar te melden. 

 G | Vooruitzichten 2013

Een	aantal	externe	factoren	zijn	licht	gewijzigd	tijdens	de	afgelopen	maanden	:	het	inflatiecijfer	heeft	
zich voorlopig gestabiliseerd rond 2 % waar dit vorig jaar op hetzelfde tijdstip op weg leek naar 4%. 
De prijsniveau’s van een aantal kritische grondstoffen liggen op hetzelfde of iets lagere niveau dan in 
2012.

Maar andere omgevingsfactoren blijven echter ongewijzigd of zijn nog verslechterd tegenover zes 
maanden geleden.

Zo is er de alsmaar toenemende concurrentiestrijd onder de pilsbrouwerijen, maar ook de twijfels bij 
de horeca-uitbater tegen de achtergrond van de invoering van de elektronische kassa. En een Belgi-
sche consument, die meer dan ooit de knip op zijn beurs houdt uit onzekerheid voor de toekomst. 

Haacht heeft medio februari 2013 zijn tariefprijzen verhoogd met 4,5%. Dit zal uiteindelijk niet meer 
zijn dan een verlate gedeeltelijke compensatie van de sterk gestegen kosten van 2012.

Gezien de vele onzekerheden onthouden we ons om een prognose te maken van de resultaten van 
2013.
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De posten “Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen” en “Diensten en diverse goederen” stijgen on-
der invloed van de hogere grondstof- en hulpstoffenprijzen, energieprijzen en hogere verkoopkosten 
met € 5.103.000 of 10,2% in 2012. De personeelskosten kennen mede door een beperkte aangroei 
van het aantal FTE’s een stijging van + € 1.945.000. De niet-kaskosten, zoals “Afschrijvingen”, 
“Waardeverminderingen” en “Voorzieningen” stijgen met € 1.305.000. De post “Andere bedrijfskos-
ten” daalt mede onder invloed van het afgenomen binnenlandse verkoopvolume en de bijhorende 
verschuldigde accijnzen met € 335.000. 
Het bedrijfsresultaat eindigde zo in 2012 op € 5.538.000 tegenover € 9.366.000.

Het	financieel	resultaat	was	negatief	ten	belopen	van	€	207.000	tegenover	een	negatief	financieel	
resultaat van € 340.000 in 2011. 
Het resultaat vóór belastingen bedroeg zodoende € 5.331.000 tegenover € 9.026.000 in 2011.

Belastingen op het resultaat ten belopen van € 1.567.000 tegenover € 2.640.000 in 2011 resulteren 
in een nettoresultaat € 3.764.000 tegenover € 6.386.000 in 2011.

De Raad stelt voor aan de 75.000 dividendgerechtigde aandelen een vergoeding toe te kennen van 
€ 1.200.000. Dit komt overeen met een netto dividend per dividendgerechtigd aandeel van € 12,00, 
na	afhouding	van	25%	roerende	voorheffing.

  3 | Kerncijfers

De geconsolideerde opbrengsten belopen € 104.254.000 tegenover € 100.064.000 in het vorig boek-
jaar en de geconsolideerde omzet bedraagt € 94.754.000 tegenover € 91.957.000 in 2011.

De	geconsolideerde	bedrijfscashflow	(EBITDA)	(bedrijfsresultaat	vóór	niet	kaskosten)	bedraagt 
€ 16.387.000 tegenover € 18.910.000 in 2011.

De geconsolideerde bedrijfswinst vóór belastingen (EBIT) bedraagt € 5.538.000 tegenover 
€ 9.366.000 in 2011.

De geconsolideerde winst van het boekjaar, vóór belasting, bedraagt € 5.331.000 tegenover 
€ 9.026.000 in 2011.

De belastingen op het resultaat bedragen € 1.567.000 tegenover € 2.640.000 in 2011.

De	geconsolideerde	netto	cashflow	bedroeg	€	14.613.000	tegenover	€	15.930.000	in	2011.

De geconsolideerde winst, na belasting, van het boekjaar 2012 bedraagt aldus € 3.764.000 tegen-
over € 6.386.000 in 2011.

De	netto	financiële	schulden	daalden	van	€	7.357.000	einde	2011	naar	€	5.671.000	per	einde	2012.

Het geconsolideerd eigen vermogen bedraagt per einde boekjaar € 89.986.000 tegenover 
€ 87.634.000 eind 2011.





10verslag van de raad van bestuur  |

   6 | Verklaring van de verantwoordelijke personen 

Frédéric van der Kelen, Afgevaardigde Bestuurder, en Frank Mellaerts, Financiëel Directeur, verkla-
ren, in naam en voor rekening van de groep Co.Br.Ha. in zoverre hen bekend is, dat: 
a) de jaarrekeningen, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor jaarreke-
ningen,	een	getrouw	beeld	geven	van	het	vermogen,	de	financiële	toestand	en	van	de	resultaten	van	
de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen; 
b) het jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf 
en van de positie van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een 
beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden.

   7 | Andere mededelingen 

De raad van bestuur meldt u tevens dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die de ontwikkeling 
van de vennootschap en groep van vennootschappen kunnen beïnvloeden.

In het kader van de circulaire van de FSMA (circulaire FMi/2007-02 punt 5.2.1.3.2.), die de transpa-
rantie beoogt over beschermingsconstructies, die door de emittenten zijn opgezet, wordt medege-
deeld dat er geen dergelijke constructies zijn.

Tevens kan gemeld worden dat van de aandeelhouder - NV Frema, een geassocieerde onderneming 
aan de NV Finabra (zie VOL 5.7 van de geconsolideerde jaarrekening) - in de loop van 2012 mede-
delingen van aankoop van 413 aandelen CoBrHa werden ontvangen.

In uitvoering van artikel 96,8° van het Wetboek van vennootschappen, meldt de raad van bestuur dat 
er	geen	financiële	instrumenten	werden	gebruikt	die	van	betekenis	zijn	voor	de	beoordeling	van	haar	
activa,	passiva,	financiële	positie	en	resultaat.

Tijdens het boekjaar werd door de groep een bedrag geïnvesteerd van 172.000 euro in onderzoek 
en ontwikkeling. 

De vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij en haar dochtermaatschappijen hebben geen 
bijkantoren. 

Wij bevestigen de mededeling van vorig jaar dat er nog steeds een juridisch geschil hangende is, 
waarbij Brouwerij Haacht als eiser, tegenover de Belgische Staat als verweerder, in eerste aanleg 
in het gelijk is gesteld voor een bedrag van 3,4 miljoen euro + intresten. De Belgische Staat heeft 
beroep aangetekend. Er werd geen vordering geacteerd en een eventuele negatieve uitspraak heeft 
geen impact op het resultaat.
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 I | Commentaar bij de statutaire jaarrekening van   
   n.v. Brouwerij-Handelsmaatschappij (in € ‘000)

Co.Br.Ha. is de moedermaatschappij van de verschillende vennootschappen van de groep. 
Daarnaast beheert zij haar patrimonium bestaande uit cafégebouwen.

  Balans 
  
  ACTIVA

III  Materiële vaste activa  
De nettowaarde van de materiële vaste activa bedraagt 38.107 tegenover 36.880 in 2011.

 De investeringen bedroegen 3.268 en hebben betrekking op de aankoop van nieuwe horeca-
panden en verbeteringswerken; de afschrijvingen bedragen 1.268.

IV Financiële vaste activa 
De portefeuille deelnemingen steeg met 62 en beloopt 31.259. De vorderingen op verbonden 
ondernemingen stijgen met 3.600 naar 6.950. De ontvangen dividenden van haar dochter-
maatschappijen ten belopen van 3.507 werden op deze wijze terug ter beschikking gesteld 
van de diverse groepsmaatschappijen.

VII Vorderingen op ten hoogste één jaar  
Deze balanspost stijgt van 59 naar 124 in hoofdzaak door het betalen van een aantal voor-
schotten op de aankoop van horecapanden. 
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  PASSIVA

I Kapitaal  
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 8.100 en wordt vertegenwoordigd door 
75.000 aandelen.

IV Reserves – V Overgedragen winst  
Het voorstel van de Algemene Vergadering tot verwerking van de resultaten van het boekjaar 
werd al verwerkt in deze rubrieken. 
De opgenomen bedragen worden dus gegeven onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Algemene Vergadering. De reserves en overgedragen winst bedragen 62.155 op jaareinde 
t.o.v. 56.702 eind vorig boekjaar.

 Bij de bestemming van het resultaat werd een bedrag van 38.653 toegewezen aan de 
overgedragen winst.

VII Voorzieningen en uitgestelde belastingen 
 De voorzieningen voor risico’s en kosten bleef stabiel op 211.
 De voorziening voor uitgestelde belastingen, die betrekking heeft op de gerealiseerde 

meerwaarden op de verkoop van vast activa, steeg van 3.088 naar 3.516.

IX Schulden op ten hoogste één jaar  
Deze bedragen 2.802 tegenover 3.849 per einde 2011. De afname wordt voor een groot deel 
verklaard	door	de	afbouw	van	financiële	schulden	aan	kredietinstellingen	(van	1.026	in	2011	
naar 251 in 2012) en een daling van de openstaande schulden aan leveranciers.
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Resultatenrekening

I + II Bedrijfsresultaten  
De omzet, inclusief de huuropbrengsten van de horecapanden, bedraagt 5.870 t.o.v. 5.682 
vorig boekjaar, en wordt voornamelijk met groepsmaatschappijen gerealiseerd. 
De andere bedrijfsopbrengsten omvatten in hoofdzaak meerwaarden gerealiseerd ter gele-
genheid van de verkoop van afgestoten horecapanden; door een stijging van deze verkopen 
steeg deze post ‘andere bedrijfsopbrengsten’ dan ook. Deze rubriek bedraagt 1.956 voor 2012 
tegenover 723 voor boekjaar 2011.

 De bezoldigingen en sociale lasten bedragen 538 tegenover 549 in 2011. Het aantal perso-
neelsleden (in voltijds equivalent) bleef stabiel op 5,3 in 2012.

 De afschrijvingen van het boekjaar bedragen 1.268 tegenover 1.180 in 2011.

 De bedrijfswinst van het boekjaar bedraagt aldus 4.605 tegenover 3.316 vorig boekjaar.

IV + V Financiële resultaten  
Tijdens het boekjaar ontving Co.Br.Ha. 3.603 aan dividenden en intresten van haar dochteron-
dernemingen tegenover 3.877 voor het boekjaar 2011. 

	 De	kosten	van	financiële	schulden	daalden	licht	van	33	naar	23	in	2012.

VI Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening  
De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening bedraagt 8.199 tegenover 7.169 in het vorig boek-
jaar.

IX Winst van het boekjaar vóór belasting  
Het boekjaar werd afgesloten met een winst vóór belastingen van 8.199 tegenover 7.169 vorig 
boekjaar. 
Er werd een voorziening voor vennootschapsbelasting aangelegd van 927 tegenover 793 
vorig boekjaar. Tevens was er een regularisatie van belastingen met betrekking tot een vorig 
boekjaar in ons voordeel ad 21.

 Tijdens het boekjaar werd een bedrag van 524 overgeboekt naar de uitgestelde belasting 
tegenover 9 vorig boekjaar en werd er 96 onttrokken aan de uitgestelde belastingen.

X Winst van het boekjaar   
Aldus bedraagt het resultaat van het boekjaar 6.865 tegenover 6.461 in 2011.

XIII Te bestemmen resultaten van het boekjaar  
Na onttrekking aan de belastingvrije reserves van 187 en overboeking naar de belastingvrije 
reserves van 1.018 bedraagt het te bestemmen resultaat 6.034 tegenover 6.322 in 2011.
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 J | Winstverdeling van de Brouwerij-Handelsmaatschappij  
   (in €)

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders op 28 mei 2013 voor-
stellen de winst als volgt te verdelen:

Te bestemmen winst van het boekjaar 6.033.821
Overgedragen winst van vorig boekjaar 34.030.783 
 _________
Te bestemmen winstsaldo 40.064.604

Vergoeding aan het kapitaal 1.200.000
Vergoeding aan de bestuurders 211.765

Overgedragen winst 38.652.839

De Raad van Bestuur stelt voor de vergoeding van het kapitaal ten belope van € 1.200.000 toe te 
kennen aan de 75.000 dividendgerechtigde aandelen, hetgeen overeenkomt met een netto dividend 
van	€	12,00(€	16,00	bruto)	per	aandeel,	na	afhouding	van	25%	roerende	voorheffing.

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering voorstellen het dividend betaalbaar te 
stellen vanaf 05 juni 2013. Coupon nr. 37 zal uitbetaald worden via onze ‘paying agent’ Euroclear 
Belgium.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vragen wij aan de Algemene Vergadering kwijting 
te willen verlenen aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap voor het uitoefenen 
van hun opdracht tijdens het afgelopen jaar.

Boortmeerbeek, 22 maart 2013
N.V. Brouwerij-Handelsmaatschappij
Co.Br.Ha.

F. van der Kelen B. van der Kelen Magrepat BVBA,
Gedelegeerd - Bestuurder Bestuurder vertegenwoordigd door
  M. Asselberghs, 
  Bestuurder

F.	Monfils	 J.P.	Wellens
Bestuurder Bestuurder
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Geconsolideerde jaarrekening

NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE ONDERNEMING

Rechtsvorm:

Adres: Nr.:                Bus:  

Postnummer:

Land:

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van:

Internetadres:

Ondernemingsnummer:  

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING voorgelegd aan de algemene vergadering van  / / 

 met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van  / / tot  / / 

 / /  tot / /  nav raajkeob giroV 

De bedragen van het vorige boekjaar z jn identiek met die we ke eerder openbaar werden gemaakt.  
 ____________________________________________________________________________________________________________  

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) van de BESTUURDERS 
OF ZAAKVOERDERS van de consoliderende onderneming en van de COMMISSARISSEN die de geconsolideerde jaarrekening 
hebben gecontroleerd 

_____________________________________________________________________________________________________________  

Z jn gevoegd bij deze geconsolideerde jaarrekening : - het geconsolideerde jaarverslag 
- het controleverslag over de geconsolideerde jaarrekening 
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 97.410 97.782

Oprichtingskosten .................................................................... 4.7 20 2 .............................

Immateriële vaste activa .......................................................... 4.8 21 668 679

Positieve consolidatieverschillen ........................................... 4.12 9920 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 4.9 22/27 96.080 96.679
Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 68.087 68.822
Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 6.218 6.340
Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 5.619 5.730
Leasing en soortgel jke rechten ............................................. 25 7.378 8.089
Overige materiële vaste activa .............................................. 26 8.398 7.356
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 380 342

Financiële vaste activa ............................................................
4.1-

4.4/4.10 28 660 424
Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast .. 4.10 9921 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 99211 ............................. .............................
Vorderingen ...................................................................... 99212 ............................. .............................

Andere ondernemingen ......................................................... 284/8 660 424
Deelnemingen, aandelen en dee bewijzen ....................... 284 8 67
Vorderingen ...................................................................... 285/8 652 357

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 37.674 35.908

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 3.006 3.028
Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................
Overige vorderingen .............................................................. 291 3.006 3.028
Actieve belastingslatenties .................................................... 292 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 8.868 8.960
Voorraden** ........................................................................... 30/36 8.868 8.960

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 2.479 2.235
Goederen in bewerking ..................................................... 32 712 766
Gereed product ................................................................. 33 662 883
Handelsgoederen ............................................................. 34 5.015 5.076
Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................
Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 16.040 15.906
Handelsvorderingen .............................................................. 40 13.706 12.577
Overige vorderingen .............................................................. 41 2.334 3.329

Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 686 376
Eigen aandelen ...................................................................... 50 ............................. .............................
Overige beleggingen ............................................................. 51/53 686 376

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 3.410 2.213

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 5.664 5.425

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 135.084 133.690

__________________________
* Artikel 124 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

** De voorraadposten kunnen worden samengevoegd (cf. artikel 158, paragraaf 1, tweede lid van voormeld koninklijk besluit).

1. Geconsolideerde balans na winstverdeling *
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 89.986 87.634

Kapitaal ..................................................................................... 10 8.100 8.100
Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 8.100 8.100
Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 ............................. .............................

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 3.161 3.161

Geconsolideerde reserves ............................................(+)/(-) 4.11 9910 76.942 74.590

Negatieve consolidatieverschillen .......................................... 4.12 9911 1.783 1.783

Omrekeningsverschillen ................................................(+)/(-) 9912 ............................. .............................

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

BELANGEN VAN DERDEN

Belangen van derden ............................................................... 9913 ............................. .............................

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN
BELASTINGLATENTIES ............................................................... 16 11.800 10.976

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 2.402 1.086
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 57 57
Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 278 .............................
Overige risico's en kosten ...................................................... 163/5 2.067 1.029

Uitgestelde belastingen en belastingslatenties .................... 4.6 168 9.398 9.890

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 33.298 35.080

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 4.13 17 4.713 5.012
Financiële schulden ............................................................... 170/4 2.671 3.082

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................
Leasingschulden en soortgel jke schulden ....................... 172 2.094 2.607
Kredietinstellingen ............................................................ 173 577 475
Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................
Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................
Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................
Overige schulden ................................................................... 178/9 2.042 1.930

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 4.13 42/48 26.804 28.164
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 985 877
Financiële schulden ............................................................... 43 6.111 5.987

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 6.111 5.987
Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 8.686 10.592
Leveranciers ..................................................................... 440/4 8.686 10.592
Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 5.355 4.961

Belastingen ....................................................................... 450/3 1.086 1.076
Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 4.269 3.885

Overige schulden ................................................................... 47/48 5.667 5.747

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 1.781 1.904

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 135.084 133.690
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (Uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard)*

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/74 104.254 100.064
Omzet .................................................................................... 4.14 70 94.754 91.957
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 -372 639
Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................
Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 74 9.872 7.468

Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) 60/64 98.716 90.698
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 36.225 33.191

Inkopen ............................................................................. 600/8 36.602 33.501
Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 -377 -310

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 18.904 16.835
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 4.14 62 23.963 22.018
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 9.066 8.968
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 471 761
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/7 1.312 -185
Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 8.775 9.110
Als herstructureringskosten geactiveerde bedr jfskosten ..(-) 649 ............................. .............................
Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ............... 9960 ............................. .............................

Bedrijfswinst (Verlies) ....................................................(+)/(-) 9901 5.538 9.366

Financiële opbrengsten ........................................................... 75 311 326
Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. 750 ............................. 1
Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 751 222 245
Andere financiële opbrengsten .............................................. 752/9 89 80

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 65 518 666
Kosten van schulden ............................................................. 650 382 455
Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ............... 9961 ............................. .............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................
Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) 652/9 136 211

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ..........................................................................(+)/(-) 9902 5.331 9.026

__________________________
* De bedrijfsresultaten kunnen ook worden gerangschikt naar hun bestemming (in toepassing van artikel 158, paragraaf 2 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot

uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).

2. Geconsolideerde resultatenrekening
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 ............................. .............................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa ..................................................................................... 760 ............................. .............................
Terugneming van afschrijvingen op consolidatieverschillen .. 9970 ............................. .............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa ..................................................................................... 761 ............................. .............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ............................................................................... 762 ............................. .............................
Meerwaarden b j de realisatie van vaste activa ..................... 763 ............................. .............................
Andere uitzonderlijke opbrengsten ........................................ 4.14 764/9 ............................. .............................

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 ............................. .............................
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 ............................. .............................
Uitzonderlijke afschrijvingen op positieve
consolidatieverschillen ........................................................... 9962 ............................. .............................
Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ 661 ............................. .............................
Voorzieningen voor uitzonderl jke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) 662 ............................. .............................
Minderwaarden b j de realisatie van vaste activa .................. 663 ............................. .............................
Andere uitzonderlijke kosten ................................................. 4.14 664/8 ............................. .............................
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ...............................................................................(-) 669 ............................. .............................
In het resultaat opgenomen negatieve
consolidatieverschillen ......................................................(-) 9963 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 5.331 9.026

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en de
belastingslatenties ................................................................... 780 206 193

Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de
belastinglatenties ..................................................................... 680 421 9

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 1.352 2.824
Belastingen ............................................................................ 4.14 670/3 2.080 3.134
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 728 310

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 3.764 6.386

Aandeel in de winst (het verlies) van de vennootschappen
waarop vermogensmutatie is toegepast ......................(+)/(-) 9975 ............................. .............................

Winstresultaten ............................................................(+)/(-) 99751 ............................. .............................
Verliesresultaten ..........................................................(+)/(-) 99651 ............................. .............................

Geconsolideerde winst (verlies) ...................................(+)/(-) 9976 3.764 6.386
Aandeel van derden ....................................................(+)/(-) 99761 ............................. .............................
Aandeel van de groep .................................................(+)/(-) 99762 3.764 6.386
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3. Toelichting

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP
DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

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

ONDERNEMINGSNUMMER

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

Gehouden deel van
het kapitaal (in %) 3

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

boekjaar) 4

BROUWERIJ HAACHT
BE 0415.276.794
Naamloze vennootschap
Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, België I 100,0 0,0

ATLAS
BE 0400.928.615
Naamloze vennootschap
Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, België I 100,0 0,0

CODRICO
BE 0426.913.826
Naamloze vennootschap
Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, België I 100,0 0,0

INVESTMENT FRANKENBERG
BE 0439.065.253
Naamloze vennootschap
Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, België I 100,0 0,0

SCHATELEINE
BE 0439.661.309
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek, België I 100,0 0,0

ANNE MERKPOEL
BE 0848.355.367
Naamloze vennootschap
Beenhouwersstraat 26, 1000 Brussel, België I 100,0 0,0

HET BROUWERSHOF
BE 0840.191.927
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Provinciesteenweg 10, 3150 Haacht, België I 100,0 0,0

BRASSERIE DU COQ HARDI SA
Avenue de la République 900, 59242 Marcq-en-Baroeul,
Frankrijk I 100,0 0,0

1 I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie (met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamenlijke bestuur blijkt).

V1. Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 134, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering
van het Wetboek van vennootschappen)

V2. Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de consolidatie
zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 108 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)

V3. Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waarvoor er niet meer kan
van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 109 jo. 110 van voormeld koninklijk besluit)

V4. Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het bedrijf van de
vennootschap die over de gezamenlijke controle beschikt (artikel 134, tweede lid van voormeld koninklijk besluit).

2 Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt de aanduiding
van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.

3 Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door personen die in eigen naam
optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.

4 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit percentage,
worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 4.5 (artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).

LA GRANDE BARDE SCEA
Avenue de la République 900, 59242 Marcq-en-Baroeul,
Frankrijk I 100,0 0,0

DE LEEUW BEHEERMAATSCHAPPIJ BV
Prinses Beatrixsingel 2, 6301 VL Valkenburg a/d Geul,
Nederland I 100,0 0,0
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CONSOLIDATIECRITERIA EN WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING

Aanduiding van de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie, de evenre-
dige consolidatie en de vermogensmutatiemethode en van de gevallen, met motivering ervan, waarin van deze 
criteria wordt afgeweken (in toepassing van artikel 165, I. van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoe-
ring van het Wetboek van vennootschappen).

Consolidatieprincipes:

Dochterondernemingen zijn die ondernemingen waarin Co.Br.Ha. rechtstreeks of onrechtstreeks, meer dan de 
helft van de stemgerechtigde aandelen bezit of waar de groep, rechtstreeks of onrechtstreeks, de zeggenschap 
heeft over de activiteiten. Dochterondernemingen worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening vanaf 
de datum waarop de zeggenschap ontstaat tot de datum waarop de zeggenschap niet langer bestaat.

De financiële resultaten van de dochterondernemingen worden opgesteld gebruik makend van dezelfde grond-
slagen voor financiële verslaggeving. Alle transacties tussen ondernemingen van de groep en de balansen bin-
nen de groep worden geëlimineerd in de geconsolideerde jaarrekening. 

WAARDERINGSREGELS EN METHODES VOOR DE BEREKENING VAN DE FISCALE LATENTIES

Opgave van de gehanteerde criteria voor waardering van de verschillende posten van de geconsolideer-
de jaarrekening, inzonderheid:

voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en •	
kosten, alsmede voor de herwaarderingen (in toepassing van artikel 165, VI.a. van het koninklijk besluit van 
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen)
voor de omrekeningsgrondslagen van de bedragen die in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren •	
uitgedrukt dan de munt waarin de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld en van de boekhoudstaten van 
dochterondernemingen en van geassocieerde vennootschappen naar buitenlands recht (in toepassing van  
artikel 165, VI.b. van voormeld koninklijk besluit).

(A) Immateriële activa:

Onderzoek en ontwikkeling 
Kosten van ontwikkeling, waarbij de resultaten worden toegepast in een plan of ontwerp voor de productie van 
nieuwe of substantieel verbeterde producten en processen, worden in de balans opgenomen, indien het product 
of het proces technisch en commercieel uitvoerbaar is en de groep voldoende middelen ter beschikking heeft 
voor de voltooiing ervan. De geactiveerde kost omvat de kosten van grondstoffen, directe loonkosten en een 
evenredig deel van de overheadkosten. Andere uitgaven voor ontwikkeling worden onmiddellijk als kost in de 
winst- en verlies rekening opgenomen op het moment dat deze zich voordoen. Geactiveerde uitgaven voor ont-
wikkeling worden gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen (zie waarderingsregel H). 

Kosten van onderzoek ondernomen met het oog op het verwerven van nieuwe wetenschappelijke en technologi-
sche kennis, worden als kosten in de jaarrekening opgenomen op het ogenblik dat ze zich voordoen.

Concessies, octrooien, licenties, enz. 
Overige materiële vaste activa omvatten met name software en aangekochte handelsfondsen en worden door de 
groep gewaardeerd tegen kostprijs verminderd met de geaccumuleerde afschrijvingen en bijzondere waardever-
minderingen (zie waarderingsregel H). 

Goodwill 
Goodwill is het positieve verschil tussen de aankoopprijs en het aandeel van de groep in de netto reële waarde 
van de verworven identificeerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen.

Latere uitgaven 
Latere uitgaven voor geactiveerde immateriële activa worden enkel in de balans opgenomen indien ze de 
toekomstige economische voordelen die uit het actief zullen voortvloeien waaraan ze verwant zijn, verhogen. 
Alle andere uitgaven worden als kost in de winst- en verliesrekening opgenomen op het moment dat deze zich 
voordoen.
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Afschrijvingen 
Immateriële activa worden volgens de lineaire methode afgeschreven over hun verwachte gebruiksduur. Deze 
wordt over het algemeen bepaald op vijf jaar. Voor goodwill kan de afschrijvingsduur gaan tot 15 jaar.

(B) Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de geaccumuleerde 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (zie waarderingsregel H). De historische kostprijs omvat de 
initiële aankoopprijs vermeerderd met andere direct toewijsbare kosten zoals installatiekosten, transport en niet 
recupereerbare belastingen. 

Latere uitgaven worden enkel in de balans opgenomen wanneer ze de toekomstige economische voordelen aan 
het vaste actief waaraan ze verwant zijn, verhogen. Herstellingen en instandhoudingkosten die de toekomstige 
economische voordelen niet verhogen, worden onmiddellijk als kost in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode vanaf de datum waarop het actief gereed is voor 
gebruik en dit over de verwachte gebruiksduur.  
De verwachte gebruiksduur is als volgt bepaald:

       Verwachte gebruiksduur 

Industriële gebouwen     20 jaar 
Overige gebouwen      33,33 jaar 
Productiematerieel en –uitrusting  
 Productiemateriaal     5 tot 15 jaar 
 Materieel voor goederenbehandeling   7 jaar 
Herbruikbare verpakking  
 Vaten      10 jaar 
 Kratten      6 jaar 
 Flessen      4 jaar 
Materieel in verkooppunten     6,66 tot 9 jaar  
Rollend materieel      5 jaar 
Bureel- en informaticamaterieel    5 jaar

Als onderdelen van materiële vaste activa een verschillende gebruiksduur hebben, worden zij beschouwd als 
afzonderlijke materiële vaste activa.

Terreinen worden niet afgeschreven aangezien aangenomen wordt dat zij een onbepaalde gebruiksduur hebben. 
Belangrijke restwaarden worden jaarlijks opnieuw ingeschat. 

De materiële vaste activa verkregen via financiële lease-overeenkomsten worden opgenomen in de balans tegen 
de reële waarde op het moment van aangaan van de lease-overeenkomst of, indien lager, tegen de geschatte 
contante waarde van de minimale leasebetalingen. Deze activa worden afgeschreven over een termijn die over-
eenstemt met de verwachte gebruiksduur of de leasetermijn als die korter is van deze activa. 

Lease-overeenkomsten waarbij de voordelen en risico’s substantieel bij de lessor blijven, wordt beschouwd als 
operationele lease-overeenkomsten. Betalingen gedaan voor zulke operationele lease-overeenkomsten worden 
lineair over de duur van de overeenkomst ten laste van de winst- en verliesrekening genomen. 

(C) Financiële vaste activa

Het betreft ondernemingen waarin de entiteit een invloed van betekenis heeft (maar die geen dochteronderne-
mingen of joint-ventures zijn) en die geconsolideerd worden volgens de ‘equity’ methode. 

(D) Voorraden:

Voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO methode of tegen opbrengstwaarde indien deze lager is. De 
kostprijs omvat de initiële aankoopprijs vermeerderd met andere directe aanschaffingskosten gerelateerd aan de 
levering en het operationeel maken. 

De kostprijs voor goederen in bewerking en afgewerkte producten omvat de gebruikte grondstoffen, de andere 
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productiematerialen, de directe loon- en andere kosten zonder een toewijzing van vaste en variabele overhead-
kosten.

De opbrengstwaarde wordt gedefinieerd als de geschatte verkoopprijs bij een normale gang van zaken, vermin-
derd met de geschatte kosten nodig voor de verdere afwerking en verkoop van het product.

(E) Vorderingen op meer dan één jaar & op ten hoogste één jaar:

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde minus bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen indien de realiseerbare waarde op balansdatum 
lager is dan de boekwaarde. Deze waardeverminderingen worden individueel bepaald. 

Uitgestelde belastingvorderingen worden onder deze rubriek opgenomen.

(F) Geldbelegginggen:

Eigen aandelen: deze activa worden opgenomen op transactiedatum en zijn gewaardeerd tegen hun aanschaf-
fingswaarde.

Overige beleggingen: deze worden tevens opgenomen op transactiedatum en zijn gewaardeerd tegen hun reële 
waarde. Indien deze waarde niet op een betrouwbare wijze bepaald kan worden, worden ze opgenomen tegen 
aanschaffingswaarde.

Ze kunnen tevens het voorwerp uitmaken van bijzondere waardeverminderingen (zie waarderingsregel H).

(G) Liquide middelen:

Liquide middelen omvatten geldmiddelen en kasequivalenten. 

(H) Bijzondere waardeverminderingen:

Voor de boekwaarde van de financiële activa, materiële vaste activa en immateriële activa wordt op elke ba-
lansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa aan een bijzonder waardeverminderingsverlies 
onderhevig zouden kunnen zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, dient de realiseerbare waarde van het 
actief te worden geschat. 

De realiseerbare waarde van andere activa is de hoogste waarde van de reële waarde minus de verkoopkosten 
en de bedrijfswaarde. Om de bedrijfswaarde te bepalen worden de verwachte toekomstige kasstromen verdis-
conteerd tot hun huidige waarde, gebruik makend van een discontovoet voor belastingen, die zowel de actuele 
marktrente als de specifieke risico’s met betrekking tot het actief weergeeft. Voor een actief dat op zichzelf geen 
omvangrijke kasstromen genereert, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende een-
heid waartoe het actief behoort. 

Bijzondere waardeverminderingsverliezen op andere activa worden teruggenomen indien een latere toename 
van de realiseerbare waarde op objectieve basis kan verbonden worden met een gebeurtenis die heeft plaats-
gevonden nadat het bijzondere waardeverminderingsverlies werd opgenomen. De toegenomen waarde van 
een actief, veroorzaakt door de terugname van een bijzondere waardeverminderingsverlies, mag niet hoger zijn 
dan de boekwaarde (na afschrijvingen) die bekomen zou zijn indien in de voorgaande periodes geen bijzondere 
waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn opgenomen. 

(I) Voorzieningen:

Voorzieningen worden aangelegd indien:

de groep verplichtingen heeft aangegaan als gevolg van gebeurtenissen uit het verleden, het waarschijnlijk is 
dat voor de afwikkeling van deze verplichtingen een uitstroom van middelen noodzakelijk is en een betrouwbare 
schatting kan gemaakt worden van de omvang van deze verplichtingen.

Het bedrag van de voorzieningen wordt bepaald door de toekomstige verwachte kasstromen te verdisconteren 
tegen een discontovoet voor belastingen die zowel de geldende marktrente als de specifieke risico’s van de 
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onderneming weergeeft. 

Een voorziening voor reorganisaties wordt aangelegd wanneer de groep een gedetailleerd en geformaliseerd 
herstructureringsplan heeft goedgekeurd en wanneer de reorganisatie ofwel werd aangevat ofwel publiek werd 
bekend gemaakt. Voor kosten die betrekking hebben op de normale activiteiten van de groep worden geen voor-
zieningen aangelegd.

Een voorziening voor verlieslatende contracten wordt aangelegd wanneer de te ontvangen economische voor-
delen voor de groep lager liggen dan de kost die voortvloeit uit de contractuele verbintenis. In 2012 werden geen 
dergelijke verlieslatende contracten geïdentificeerd. 

Een voorziening voor garantieverplichtingen wordt aangelegd op basis van indicatoren die rekening houden met 
de nog resterende looptijd van de kredieten, waarvoor de groep Co.Br.Ha borg staat en die door financiële instel-
lingen verleend worden aan het horecacliënteel van de groep Co.Br.Ha. 

(J) Schulden op meer dan één jaar & op ten hoogste één jaar (m.u.v. financiële schulden):

Handels- en overige verplichtingen op KT worden opgenomen tegen nominale waarde.

(K) Winstbelastingen:

Winstbelastingen op het resultaat van het boekjaar omvatten verschuldigde en uitgestelde belastingen. 

Verschuldigde belastingen op minder dan één jaar omvatten de verwachte belastingverplichting op het belast-
baar inkomen van het jaar, en de aanpassingen aan de belastingsverplichtingen van vorige jaren.

Verschuldigde belastingen op meer dan één jaar omvatten de verwachte belastingverplichting, die uit hoofde van 
gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa, volgens de Belgische fiscale wetgeving, verschuldigd is. 

Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen op basis van de ‘liability’ methode. Voor alle belastbare 
en aftrekbare verschillen tussen de belastbare basis van activa en verplichtingen en hun boekwaarde worden 
uitgestelde belastingverplichtingen en –vorderingen opgenomen in de balans.

Uitgestelde belastingvorderingen worden enkel opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat er voldoende toe-
komstige belastbare winsten zullen zijn om het belastingvoordeel te kunnen genieten. Ze worden teruggenomen 
wanneer het niet langer waarschijnlijk is dat het gerelateerde belastingvoordeel nog zal gerealiseerd worden. 

(L) Opbrengsten:

Opbrengsten worden opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de economische voordelen verbonden aan 
de transactie naar de onderneming zullen vloeien, op voorwaarde dat de opbrengsten op betrouwbare wijze kun-
nen worden ingeschat. 

Verkoop van goederen 
Met betrekking tot de verkoop van goederen wordt de opbrengst als gerealiseerd beschouwd:

op het ogenblik van overdracht van de belangrijkste voordelen en risico’s verbonden aan de eigendom aan de 
koper en er geen belangrijke onzekerheden overblijven betreffende de inbaarheid van de overeengekomen ver-
goeding, de transactiekosten en de mogelijke terugzending van de goederen. 

Bedragen aangerekend voor rekening van derde partijen zijn geen economische voordelen die terugvloeien naar 
de onderneming en maken dus geen deel uit van de opbrengsten. Aldus zijn de accijnzen, die in België onder-
deel zijn van de aan de klanten gefactureerde prijs, niet in de opbrengsten opgenomen. 

Huur 
Opbrengsten uit onderhouds- en verhuurcontracten worden op lineaire basis in resultaat genomen over de peri-
ode van de desbetreffende overeenkomst.

Financiële opbrengsten 
Financiële opbrengsten omvatten voornamelijk interesten en ontvangen dividenden.

Dividenden worden opgenomen in de winst- en verliesrekening op het moment waarop ze worden toegekend.
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Codes Boekjaar

UITGESTELDE BELASTINGEN EN BELASTINGLATENTIES

Uitsplitsing van de post 168 van het passief ....................................................................................... (168) 9.398
Uitgestelde belastingen (in toepassing van art kel 76 van het koninklijk besluit van 30 januari
2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen) ........................................................ 1681 4.073

Belastinglatenties (in toepassing van art kel 129 van voormeld koninkl jk besluit) ......................... 1682 5.325

STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 20P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Nieuwe kosten van het boekjaar ..................................................................... 8002 2

Afschrijvingen ................................................................................................. 8003 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 9980 ........................

Andere ..................................................................................................(+)/(-) 8004 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ (20) 2

Waarvan
Kosten van oprichting en kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen
en andere oprichtingskosten ........................................................................... 200/2 ........................

Herstructureringskosten .................................................................................. 204 ........................
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STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8051P xxxxxxxxxxxxxxx 3.655

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8021 172

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8031 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8041 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99811 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99821 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8051 3.827

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8121P xxxxxxxxxxxxxxx 3.417

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8071 138

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8081 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8091 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8101 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8111 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99831 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99841 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8121 3.555

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 210 272

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN
SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8032 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8042 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99812 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99822 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 ........................

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8082 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8092 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8102 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8112 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99832 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99842 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GOODWILL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8053P xxxxxxxxxxxxxxx 10.409

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8023 32

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8033 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8043 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99813 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99823 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8053 10.441

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8123P xxxxxxxxxxxxxxx 9.968

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8073 77

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8083 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8093 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8103 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8113 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99833 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99843 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8123 10.045

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 212 396

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8054P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8024 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8034 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8044 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99814 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99824 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8054 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8124P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8074 ........................

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8084 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8094 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8104 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8114 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99834 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99844 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8124 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 213 ........................
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191P xxxxxxxxxxxxxxx 114.945

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 6.011

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8171 4.767

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99851 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99861 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 116.189

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8211 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8221 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8231 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8241 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99871 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99881 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 46.123

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 3.109

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8281 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8291 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8301 1.130

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8311 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99891 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99901 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 48.102

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 68.087
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 36.977

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 670

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 2.064

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99852 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99862 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 35.583

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8212 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8222 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8232 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8242 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99872 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99882 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 30.637

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 810

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8282 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8292 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8302 2.082

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8312 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99892 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99902 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 29.365

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 6.218
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 41.030

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 1.663

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 445

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8183 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99853 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99863 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 42.248

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8213 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8223 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8233 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8243 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99873 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99883 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 35.300

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 1.806

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8283 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8293 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8303 477

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8313 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99893 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99903 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 36.629

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 5.619
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 25.633

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8164 496

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8174 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8184 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99854 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99864 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 26.129

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8214 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8224 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8234 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8244 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99874 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99884 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8254 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 17.544

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 1.207

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8284 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8294 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8304 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8314 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99894 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99904 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324 18.751

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 7.378

WAARVAN

Terreinen en gebouwen .................................................................................... 250 45

Installaties, machines en uitrusting ................................................................. 251 7.333

Meubilair en rollend materieel .......................................................................... 252 ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 23.681

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8165 2.961

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8175 842

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8185 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99855 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99865 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195 25.800

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8215 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8225 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8235 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8245 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99875 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99885 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8255 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325P xxxxxxxxxxxxxxx 16.325

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8275 1.919

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8285 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8295 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8305 842

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8315 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99895 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99905 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325 17.402

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (26) 8.398
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 342

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 38

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8176 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99856 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99866 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 380

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8216 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8226 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8236 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8246 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99876 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99886 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8256 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8276 ........................

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8286 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8296 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8306 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8316 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99896 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99906 ........................

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8326 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (27) 380
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS TOEGEPAST
- DEELNEMINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8361 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8371 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8381 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99911 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8411 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8421 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8431 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99921 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8441 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8451 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8471 ........................

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8481 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8491 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8501 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99931 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8511 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8521 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8541 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8551 ........................

Wijzigingen in het eigen vermogen van de ondernemingen waarop de
vermogensmutatiemethode is toegepast per einde van het boekjaar (+)/(-) 99941P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aandeel in het resultaat van het boekjaar ............................................(+)/(-) 999411 ........................

Eliminatie van de dividenden m.b.t. deze deelnemingen ......................(+)/(-) 999421 ........................

Andere wijzigingen in het eigen vermogen ...........................................(+)/(-) 999431 ........................

Wijzigingen in het eigen vermogen van de ondernemingen waarop de
vermogensmutatiemethode is toegepast per einde van het boekjaar (+)/(-) 99941 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (99211) ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS TOEGEPAST
- VORDERINGEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99212P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8581 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8591 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8601 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8611 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99951 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8631 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ (99212) ........................

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE
BOEKJAAR ........................................................................................................... 8651 ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392P xxxxxxxxxxxxxxx 67

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8362 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8372 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8382 -59

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99912 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392 8

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8412 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8422 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8432 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99922 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8442 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8472 ........................

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8482 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8492 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8502 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99932 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8512 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8542 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8552 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (284) 8

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 357

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8582 295

Terugbetalingen .............................................................................................. 8592 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8602 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8612 ........................

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99952 ........................

Overige .................................................................................................(+)/(-) 8632 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 652

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE
BOEKJAAR ........................................................................................................... 8652 ........................
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STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar .......................(+)/(-) 9910P xxxxxxxxxxxxxxx 74.590

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat .......................(+)/(-) 99002 3.764

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99003 -1.412
(uit te splitsen voor de betekenisvolle bedragen die niet zijn toegewezen aan
het aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat)

Dividenden -1.200

Tantièmes -212

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

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

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar .......................(+)/(-) (9910) 76.942
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STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN EN DE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

POSITIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99201P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een st jging van het deelnemingspercentage .......................(+)/(-) 99021 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage ........................(+)/(-) 99031 ........................

Afschrijvingen .......................................................................................(+)/(-) 99041 ........................

In resultaat genomen verschillen ..........................................................(+)/(-) 99051 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99061 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99201 ........................

NEGATIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99111P xxxxxxxxxxxxxxx 1.783

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een st jging van het deelnemingspercentage .......................(+)/(-) 99022 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage ........................(+)/(-) 99032 ........................

Afschrijvingen .......................................................................................(+)/(-) 99042 ........................

In resultaat genomen verschillen ..........................................................(+)/(-) 99052 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99062 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99111 1.783

POSITIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99202P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een st jging van het deelnemingspercentage .......................(+)/(-) 99023 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage ........................(+)/(-) 99033 ........................

Afschrijvingen .......................................................................................(+)/(-) 99043 ........................

In resultaat genomen verschillen ..........................................................(+)/(-) 99053 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99063 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99202 ........................

NEGATIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99112P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een st jging van het deelnemingspercentage .......................(+)/(-) 99024 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage ........................(+)/(-) 99034 ........................

Afschrijvingen .......................................................................................(+)/(-) 99044 ........................

In resultaat genomen verschillen ..........................................................(+)/(-) 99054 ........................

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99064 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99112 ........................
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STAAT VAN DE SCHULDEN

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR,
NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 985

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8811 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8821 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 985

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8851 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8861 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8871 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8881 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8891 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8901 ........................

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 985

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 2.671

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8822 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 2.094

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 577

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8862 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8872 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8882 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8892 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8902 ........................

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 2.671

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8823 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8833 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8863 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8873 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 8883 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 8893 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 8903 2.042

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 2.042
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Codes Boekjaar

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

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8932 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8942 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8972 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8982 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8992 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9002 ........................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ..................................................................................... 9012 ........................

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ........................................ 9022 255

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 255

Bezoldigingen en sociale lasten ..................................................................................................... 9042 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9052 ........................

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen .................................................... 9062 255
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RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NETTO-OMZET

Uitsplitsing per bedrijfscategorie
.......................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

Uitsplitsing per geografische markt
.......................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

Totale omzet van de groep in België .............................................................. 99083 ........................ ........................

GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (IN EENHEDEN) EN PERSONEELSKOSTEN

Consoliderende onderneming en integraal geconsolideerde
dochterondernemingen

Gemiddeld personeelsbestand ....................................................................... 90901 452 437

Arbeiders .................................................................................................... 90911 247 237

Bedienden .................................................................................................. 90921 201 196

Directiepersoneel ....................................................................................... 90931 4 4

Anderen ..................................................................................................... 90941 ........................ ........................

Personeelskosten
Bezoldigingen en sociale lasten ................................................................. 99621 23.963 22.018

Pensioenen ................................................................................................ 99622 ........................ ........................
Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen .............................................................................. 99081 429 412

Evenredig geconsolideerde dochterondernemingen
Gemiddeld personeelsbestand ....................................................................... 90902 ........................ ........................

Arbeiders .................................................................................................... 90912 ........................ ........................

Bedienden .................................................................................................. 90922 ........................ ........................

Directiepersoneel ....................................................................................... 90932 ........................ ........................

Anderen ..................................................................................................... 90942 ........................ ........................

Personeelskosten
Bezoldigingen en sociale lasten ................................................................. 99623 ........................ ........................

Pensioenen ................................................................................................ 99624 ........................ ........................
Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen .............................................................................. 99082 ........................ ........................
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Boekjaar Vorig boekjaar

UITZONDERLIJKE RESULTATEN

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke opbrengsten indien het belangrijke
bedragen betreft

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

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

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

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

Uitsplitsing van de andere uitzonderlijke kosten indien het belangrijke bedragen
betreft

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

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

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Verschil tussen de aan de geconsolideerde resultatenrekening van het
boekjaar en de vorige boekjaren toegerekende belastingen en de voor die
boekjaren reeds betaalde of nog te betalen belastingen, voor zover dit
verschil van belang is met het oog op de in de toekomst te betalen
belastingen ......................................................................................................... 99084 -582 -58

Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat
van het boekjaar ................................................................................................ 99085 ........................ ........................
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen
werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van
derden ..................................................................................................................................................... 9149 1.819
ZAKELIJKE ZEKERHEDEN die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden
gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en
verplichtingen:

van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen ....................................................................... 99086 3.099

van derden .......................................................................................................................................... 99087 ........................

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO
VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN
WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN ................................................................................... 9217 ........................

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA .................................................... 9218 1.400

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA .................................................... 9219 530

RECHTEN UIT VERRICHTINGEN:

op rentestanden .................................................................................................................................. 99088 ........................

op wisselkoersen ................................................................................................................................. 99089 ........................

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen ................................................................................ 99090 ........................

op andere gelijkaardige verrichtingen ................................................................................................. 99091 ........................

VERPLICHTINGEN UIT VERRICHTINGEN:

op rentestanden .................................................................................................................................. 99092 ........................

op wisselkoersen ................................................................................................................................. 99093 ........................

op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen ................................................................................ 99094 18.124

op andere gelijkaardige verrichtingen ................................................................................................. 99095 ........................

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

BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENVERPLICHTINGEN TEN GUNSTE VAN PERSONEELSLEDEN OF ONDERNEMINGSLEIDERS, TEN LASTE
VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN

De in de venootschap bestaande regeling inzake rust- en overlevingspensioenen is afgesloten bij een Belgische
verzekeringsmaatschappij; de premies terzake worden periodiek betaald en worden gedragen door de venootschappen.

AARD EN ZAKELIJK DOEL VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de
openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financi√´le positie van de
vennootschap; indien vereist moeten de financi√´le gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap eveneens worden
vermeld
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT EN DIE NIET IN DE CONSOLIDATIE ZIJN OPGENOMEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa
Deelnemingen en aandelen ............................................................................ 9261 ........................ ........................

Vorderingen ....................................................................................................... 9291 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9301 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9311 ........................ ........................

Geldbeleggingen ............................................................................................... 9321 ........................ ........................

Aandelen ......................................................................................................... 9331 ........................ ........................

Vorderingen .................................................................................................... 9341 ........................ ........................

Schulden ............................................................................................................ 9351 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9361 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9371 ........................ ........................

Persoonlijke zekerheden die werden gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen 9381 ........................ ........................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ........................................... 9401 ........................ ........................

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa .......................................................... 9421 ........................ ........................

Opbrengsten uit vlottende activa .................................................................... 9431 ........................ ........................

Andere financiële opbrengsten ....................................................................... 9441 ........................ ........................

Kosten van schulden ...................................................................................... 9461 ........................ ........................

Andere financiële kosten ................................................................................ 9471 ........................ ........................

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Financiële vaste activa
Deelnemingen en aandelen ............................................................................ 9262 ........................ ........................

Vorderingen ....................................................................................................... 9292 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9302 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9312 ........................ ........................

Schulden ............................................................................................................ 9352 ........................ ........................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9362 ........................ ........................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9372 ........................ ........................

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties, met uitzondering van transacties binnen de groep, indien zij van
enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met
de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van
inzicht in de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie als één geheel zijn
opgenomen:

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

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

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

............................................................................................................................................................................ ........................
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes Boekjaar

DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE CONSOLIDERENDE ONDERNEMING
Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van hun werkzaamheden in de
consoliderende onderneming, haar dochterondernemingen en geassocieerde vennootschappen,
inclusief het bedrag van de aan de gewezen bestuurders of zaakvoerders uit dien hoofde
toegekende rustpensioenen ................................................................................................................ 99097 703
Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend door de consoliderende onderneming,
door een dochteronderneming of een geassocieerde vennootschap ................................................. 99098 ........................

Codes Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris
op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het
hoofd staat .............................................................................................................................................. 9507 92

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de de
betrokken vennootschap en haar filialen door door deze commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ................................................................................................................. 95071 ........................

Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................. 95072 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .......................................................................... 95073 ........................

Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat ....................................................... 9509 ........................

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de
vennootschap en haar filialen door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Andere controleopdrachten ................................................................................................................. 95091 ........................

Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................. 95092 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten .......................................................................... 95093 ........................

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

AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE WAARDE

Boekjaar

IN VOORKOMEND GEVAL, EEN SCHATTING VAN DE REËLE WAARDE VOOR ELKE CATEGORIE AFGELEIDE
FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE WAARDE IN HET ECONOMISCH
VERKEER, MET OPGAVE VAN DE OMVANG EN DE AARD VAN DE INSTRUMENTEN

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

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

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

............................................................................................................................................................................ ........................
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BALANS NA WINSTVERDELING
(in euro)

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

VASTE ACTIVA ........................................................................... 20/28 76.326.879 71.436.871

Oprichtingskosten .................................................................... 5.1 20 ............................. .............................

Immateriële vaste activa .......................................................... 5 2 21 ............................. .............................

Materiële vaste activa .............................................................. 5 3 22/27 38.106.808 36.879.574
Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 37.749.917 36.522.683
Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 ............................. .............................
Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 ............................. .............................
Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 20.891 20.891
Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 336.000 336.000

Financiële vaste activa ............................................................
5.4/

5.5.1 28 38.220.071 34.557.297
Verbonden ondernemingen ................................................... 5.14 280/1 38.208.774 34.546.283

Deelnemingen ................................................................... 280 31.258.677 31.196.677
Vorderingen ...................................................................... 281 6.950.097 3.349.606

Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 5.14 282/3 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 282 ............................. .............................
Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 11.297 11.014
Aandelen ........................................................................... 284 ............................. .............................
Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 11.297 11.014

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 895.503 749.323

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 40.800 102.000
Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................
Overige vorderingen .............................................................. 291 40.800 102.000

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 ............................. .............................
Voorraden .............................................................................. 30/36 ............................. .............................

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 ............................. .............................
Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................
Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................
Handelsgoederen ............................................................. 34 ............................. .............................
Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................
Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 ............................. .............................

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 124.073 58.564
Handelsvorderingen .............................................................. 40 21.167 58.564
Overige vorderingen .............................................................. 41 102.906 .............................

Geldbeleggingen ......................................................................
5.5.1/
5.6 50/53 316.200 153.000

Eigen aandelen ...................................................................... 50 ............................. .............................
Overige beleggingen ............................................................. 51/53 316.200 153.000

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 8.038 39.079

Overlopende rekeningen ......................................................... 5.6 490/1 406.392 396.680

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 77.222.382 72.186.194

(1) voor de volledige statutaire jaarrekening: zie www.cobrha.be
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ............................................................(+)/(-) 10/15 70.255.305 64.802.185

Kapitaal ..................................................................................... 5.7 10 8.100.000 8.100.000
Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 8.100.000 8.100.000
Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 ............................. .............................

Uitgiftepremies ......................................................................... 11 ............................. .............................

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 ............................. .............................

Reserves ................................................................................... 13 23.502.466 22.671.402
Wettelijke reserve .................................................................. 130 1.239.468 1.239.468
Onbeschikbare reserves ........................................................ 131 18.189 18.189

Voor eigen aandelen ......................................................... 1310 18.189 18.189
Andere .............................................................................. 1311 ............................. .............................

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 16.021.707 15.190.643
Beschikbare reserves ............................................................ 133 6.223.102 6.223.102

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 38.652.839 34.030.783

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 ............................. .............................

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief ................................................................................ 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 3.726.044 3.298.110

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 210.520 210.520
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 ............................. .............................
Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................
Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................
Overige risico's en kosten ...................................................... 5 8 163/5 210.520 210.520

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 3.515.524 3.087.590

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 3.241.033 4.085.899

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5 9 17 907 907
Financiële schulden ............................................................... 170/4 ............................. .............................

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................
Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................
Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 ............................. .............................
Kredietinstellingen ............................................................ 173 ............................. .............................
Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................
Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................
Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................
Overige schulden ................................................................... 178/9 907 907

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 42/48 2.802.133 3.848.602
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5 9 42 ............................. .............................
Financiële schulden ............................................................... 43 251.447 1.026.205

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 251.447 1.026.205
Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 585.143 934.042
Leveranciers ..................................................................... 440/4 585.143 934.042
Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 5 9 45 507.237 410.837

Belastingen ....................................................................... 450/3 226.920 146.213
Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 280.317 264.624

Overige schulden ................................................................... 47/48 1.458.306 1.477.518

Overlopende rekeningen ......................................................... 5 9 492/3 437.993 236.390

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 77.222.382 72.186.194
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RESULTATENREKENING
(in euro)

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/74 7.826.034 6.405.469
Omzet .................................................................................... 5.10 70 5.869.674 5.682.086
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................
Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................
Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 5.10 74 1.956.360 723.383

Bedrijfskosten ................................................................(+)/(-) 60/64 3.220.997 3.089.034
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 ............................. .............................

Aankopen .......................................................................... 600/8 ............................. .............................
Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 ............................. .............................

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 1.300.985 1.277.486
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 5.10 62 537.578 549.343
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 1.268.388 1.180.432
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 18.571 35.105
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 5.10 635/7 ............................. .............................
Andere bedrijfskosten ............................................................ 5.10 640/8 95.475 46.668
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 4.605.037 3.316.435

Financiële opbrengsten ........................................................... 75 3.618.109 3.887.413
Opbrengsten uit financiële vaste activa ................................. 750 3.602.704 3.877.059
Opbrengsten uit vlottende activa ........................................... 751 9 24
Andere financiële opbrengsten .............................................. 5.11 752/9 15.396 10.330

Financiële kosten ...........................................................(+)/(-) 5.11 65 24.439 34.840
Kosten van schulden ............................................................. 650 23.316 33.226
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................
Andere financiële kosten .............................................(+)/(-) 652/9 1.123 1.614

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting ..........................................................................(+)/(-) 9902 8.198.707 7.169.008



2012
     jaarverslag

51 |  enkelvoudige jaarrekening

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Uitzonderlijke opbrengsten ..................................................... 76 ............................. .............................
Terugneming van afschrijvingen en van
waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste
activa ..................................................................................... 760 ............................. .............................
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste
activa ..................................................................................... 761 ............................. .............................
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's
en kosten ............................................................................... 762 ............................. .............................
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................... 763 ............................. .............................
Andere uitzonderl jke opbrengsten ........................................ 5.11 764/9 ............................. .............................

Uitzonderlijke kosten .....................................................(+)/(-) 66 ............................. .............................
Uitzonderlijke afschr jvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 660 ............................. .............................
Waardeverminderingen op financiële vaste activa ................ 661 ............................. .............................
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................(+)/(-) 662 ............................. .............................
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa .................. 663 ............................. .............................
Andere uitzonderl jke kosten ................................................. 5.11 664/8 ............................. .............................
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderl jke
kosten ...............................................................................(-) 669 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 8.198.707 7.169.008

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 96.349 91.710

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 524.283 9.022

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 5.12 67/77 905.888 790.579
Belastingen ............................................................................ 670/3 926.920 793.294
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 21.032 2.715

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 6.864.885 6.461.117

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 187.114 178.106

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 1.018.178 317.522

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 6.033.821 6.321.701
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RESULTAATVERWERKING
(in euro)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................(+)/(-) 9906 40.064.604 35.442.547

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................(+)/(-) (9905) 6.033.821 6.321.701

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........(+)/(-) 14P 34.030.783 29.120.846

Onttrekking aan het eigen vermogen .............................................. 791/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 791 ............................. .............................

aan de reserves .............................................................................. 792 ............................. .............................

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................. 691/2 ............................. .............................

aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ..................................... 691 ............................. .............................

aan de wettel jke reserve ................................................................ 6920 ............................. .............................

aan de overige reserves ................................................................. 6921 ............................. .............................

Over te dragen winst (verlies) ................................................(+)/(-) (14) 38.652.839 34.030.783

Tussenkomst van de vennoten in het verlies ................................. 794 ............................. .............................

Uit te keren winst ............................................................................... 694/6 1.411.765 1.411.764

Vergoeding van het kapitaal ........................................................... 694 1.200.000 1.200.000

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................... 695 211.765 211.764

Andere rechthebbenden ................................................................. 696 ............................. .............................


