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Frieda BREPOELS
Brabantsestraat 13, 3740 Bilzen, België

Bestuurder
15/06/2017 - 03/06/2019

Thierry DE GRUNNE
Waterkasteelstraat 1, 3740 Bilzen, België

Bestuurder
15/06/2017 - 03/06/2019

Marc VANDEPUT
Runksterkiezel 109, 3500 Hasselt, België

Bestuurder
15/06/2017 - 03/06/2019

Mark VANLEEUW
Lepelstraat 25 bus 1, 3540 Herk-de-Stad, België

Bestuurder
15/06/2017 - 03/06/2019

Marc ROPPE
Ridderstraat 25 bus 4, 3500 Hasselt, België

Bestuurder
15/06/2017 - 03/06/2019

Peter VANVELTHOVEN
Kerkstraat 32 bus A, 3920 Lommel, België

Bestuurder
15/06/2017 - 03/06/2019

Avecom BVBA
Nr.: BE 0892.866.093
Rode Haagstraat 6, 3850 Nieuwerkerken (Limburg), België

Bestuurder
15/06/2017 - 03/06/2019

Vertegenwoordigd door:

André VAUTMANS
Rode Haagstraat 6, 3850 Nieuwerkerken (Limburg), België

Panta Rhei V.O.F.
Nr.: BE 0640.934.230
Trekschurenstraat 237, 3500 Hasselt, België

Bestuurder
15/06/2017 - 03/06/2019

Vertegenwoordigd door:

Tony COONEN
Trekschurenstraat 237, 3500 Hasselt, België

Tony Coonen
Trekschurenstraat 237, 3500 Hasselt, België

Bestuurder
03/06/2019 - 02/06/2025

Frieda Brepoels
Brabantsestraat 13, 3740 Bilzen, België

Bestuurder
03/06/2019 - 02/06/2025

Thierry de Grunne
Waterkasteelstraat 1, 3740 Bilzen, België

Bestuurder
03/06/2019 - 02/06/2025

Raf Drieskens
Broesveldstraat 36, 3910 Pelt, België

Bestuurder
03/06/2019 - 02/06/2025

Marc Penxten
Pleinstraat 53 bus a, 3570 Alken, België

Bestuurder
03/06/2019 - 02/06/2025

Mark Vanleeuw
Lepelstraat 25 bus 1, 3540 Herk-de-Stad, België

Bestuurder
03/06/2019 - 02/06/2025
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Nr.   CONSO 2 

 
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Yzermans
Kerkhofstraat 23, 3530 Houthalen-Helchteren, België

Bestuurder
03/06/2019 - 02/06/2025

André Vautmans
Rode Haagstraat 6, 3850 Nieuwerkerken (Limburg), België

Bestuurder
03/06/2019 - 02/06/2020

PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA
Nr.: BE 0472.277.063
Koning Albert I-Laan 64, 1780 Wemmel, België
Lidmaatschapsnr.: B00419

Commissaris
04/06/2018 - 07/06/2021

Vertegenwoordigd door:

Ingrid VOSCH
(Bedrijfsrevisor)
Toekomstlaan 1, 3910 Pelt, België
Lidmaatschapsnr.: A01985
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GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE BALANS NA WINSTVERDELING*

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

OPRICHTINGSKOSTEN ............................................................... 5.7 20 23.525,98 42.693,68

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 483.014.409,23 414.300.261,65

Immateriële vaste activa .......................................................... 5.8 21 7.844.454,58 8.885.143,04

Positieve consolidatieverschillen ........................................... 5.12 9920 7.138.659,60 8.609.202,59

Materiële vaste activa .............................................................. 5.9 22/27 147.658.619,66 90.548.743,60

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 26.103.141,70 26.774.522,00

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 36.695.446,47 38.915.328,14

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 1.058.173,27 1.015.487,38

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 ............................. .............................

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 21.702,61 27.203,05

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 83.780.155,61 23.816.203,03

Financiële vaste activa ............................................................
5.1 -

5.4/5.10 28 320.372.675,39 306.257.172,42

Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast .. 5.10 9921 209.847.571,07 195.525.115,73

Deelnemingen ................................................................... 99211 183.460.996,36 168.936.241,48

Vorderingen ...................................................................... 99212 26.386.574,71 26.588.874,25

Andere ondernemingen ......................................................... 5.10 284/8 110.525.104,32 110.732.056,69

Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen ....................... 284 94.477.908,06 77.884.790,21

Vorderingen ...................................................................... 285/8 16.047.196,26 32.847.266,48

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

Nr. CONSO 3.1BE 0472.325.068
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 123.576.863,46 134.399.419,47

Vorderingen op meer dan één jaar ......................................... 29 ............................. .............................

Handelsvorderingen .............................................................. 290 ............................. .............................

Overige vorderingen .............................................................. 291 ............................. .............................

Actieve belastingslatenties .................................................... 292 ............................. .............................

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 7.943.514,03 7.930.603,54

Voorraden .............................................................................. 30/36 7.854.994,89 7.724.945,91

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 2.594.135,27 2.464.086,29

Goederen in bewerking ..................................................... 32 ............................. .............................

Gereed product ................................................................. 33 ............................. .............................

Handelsgoederen ............................................................. 34 ............................. .............................

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 5.260.859,62 5.260.859,62

Vooruitbetalingen .............................................................. 36 ............................. .............................

Bestellingen in uitvoering ....................................................... 37 88.519,14 205.657,63

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 11.828.289,65 18.955.090,60

Handelsvorderingen .............................................................. 40 7.104.975,10 14.519.363,26

Overige vorderingen .............................................................. 41 4.723.314,55 4.435.727,34

Geldbeleggingen ...................................................................... 50/53 732.740,47 7.029.839,84

Eigen aandelen ...................................................................... 50 ............................. .............................

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 732.740,47 7.029.839,84

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 102.626.895,57 99.850.791,93

Overlopende rekeningen ......................................................... 490/1 445.423,74 633.093,56

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 606.614.798,67 548.742.374,80

Nr. CONSO 3.1BE 0472.325.068
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 404.771.259,63 384.635.972,41

Kapitaal ..................................................................................... 10 138.160.340,00 139.453.400,00

Geplaatst kapitaal .................................................................. 100 138.160.340,00 139.453.400,00

Niet-opgevraagd kapitaal ....................................................... 101 ............................. .............................

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

Herwaarderingsmeerwaarden ................................................. 12 65.627.625,69 53.234.128,57

Geconsolideerde reserves ............................................(+)/(-) 5.11 9910 195.580.610,01 186.401.750,05

Negatieve consolidatieverschillen .......................................... 5.12 9911 ............................. .............................

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

Kapitaalsubsidies ..................................................................... 15 5.402.683,93 5.546.693,79

BELANGEN VAN DERDEN

Belangen van derden ............................................................... 9913 80.180.273,81 82.443.958,39

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN

BELASTINGLATENTIES ............................................................... 16 10.338.543,08 10.681.983,24

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 579.002,23 1.449.067,82

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 36.354,85 36.918,94

Fiscale lasten ......................................................................... 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. 853.832,86

Milieuverplichtingen ............................................................... 163 ............................. .............................

Overige risico's en kosten ...................................................... 164/5 542.647,38 558.316,02

Uitgestelde belastingen en belastingslatenties .................... 5.6 168 9.759.540,85 9.232.915,42

Nr. CONSO 3.2BE 0472.325.068
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 111.324.722,15 70.980.460,76

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 5.13 17 86.978.047,12 41.103.374,55

Financiële schulden ............................................................... 170/4 86.978.047,12 41.103.374,55

Achtergestelde leningen ................................................... 170 45.480.000,00 32.416.169,00

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................... 171 ............................. .............................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 ............................. .............................

Kredietinstellingen ............................................................ 173 36.360.382,26 1.045.419,96

Overige leningen ............................................................... 174 5.137.664,86 7.641.785,59

Handelsschulden ................................................................... 175 ............................. .............................

Leveranciers ..................................................................... 1750 ............................. .............................

Te betalen wissels ............................................................ 1751 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 176 ............................. .............................

Overige schulden ................................................................... 178/9 ............................. .............................

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 5.13 42/48 23.704.123,82 28.954.170,02

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 376.218,82 9.901.821,48

Financiële schulden ............................................................... 43 343.882,08 91.884,16

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 ............................. .............................

Overige leningen ............................................................... 439 343.882,08 91.884,16

Handelsschulden ................................................................... 44 9.186.828,68 8.980.195,70

Leveranciers ..................................................................... 440/4 9.186.828,68 8.980.195,70

Te betalen wissels ............................................................ 441 ............................. .............................

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ....................... 46 ............................. .............................
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 45 1.656.012,31 1.565.084,52

Belastingen ....................................................................... 450/3 432.827,27 435.472,80

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 1.223.185,04 1.129.611,72

Overige schulden ................................................................... 47/48 12.141.181,93 8.415.184,16

Overlopende rekeningen ......................................................... 492/3 642.551,21 922.916,19

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 606.614.798,67 548.742.374,80

Nr. CONSO 3.2BE 0472.325.068
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GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

(Uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard)*

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/76A 46.907.983,03 46.738.379,38

Omzet .................................................................................... 5.14 70 46.178.983,34 45.838.263,00
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 -117.138,49 63.339,93

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 62.988,51 117.876,27

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 74 783.103,14 714.204,06

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...................................... 5.14 76A 46,53 4.696,12

Bedrijfskosten .......................................................................... 60/66A 40.737.883,92 39.878.480,98

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 4.476.116,27 4.151.551,62

Aankopen .......................................................................... 600/8 4.603.183,73 4.434.539,90

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 -127.067,46 -282.988,28

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 19.119.307,51 17.332.231,86

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ........................ 5.14 62 9.265.998,71 8.363.435,48
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 6.035.462,83 6.762.754,49
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 631/4 ............................. -960,15
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 635/8 -869.539,54 -224.783,94

Andere bedrijfskosten ............................................................ 640/8 921.752,90 821.896,31

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ..(-) 649 ............................. .............................

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ............... 9960 1.470.543,00 1.470.543,00

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 5.14 66A 318.242,24 1.201.812,31

Bedrijfswinst (Verlies) ....................................................(+)/(-) 9901 6.170.099,11 6.859.898,40

__________________________
* 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).

Nr. CONSO 4BE 0472.325.068
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten ........................................................... 75/76B 10.657.464,39 9.114.207,56

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 10.247.161,21 8.706.511,44

Opbrengsten uit financiële vaste activa ............................ 750 9.699.147,69 5.963.801,84

Opbrengsten uit vlottende activa ...................................... 751 317.736,55 2.641.465,13

Andere financiële opbrengsten ......................................... 752/9 230.276,97 101.244,47

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 5.14 76B 410.303,18 407.696,12

Financiële kosten ..................................................................... 65/66B 4.562.249,15 8.486.543,31

Recurrente financiële kosten ................................................. 65 3.079.234,74 2.954.883,33

Kosten van schulden ........................................................ 650 3.124.787,66 2.552.576,90

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen .......... 9961 ............................. .............................
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ..........(+)/(-) 651 -231.575,00 231.575,00

Andere financiële kosten .................................................. 652/9 186.022,08 170.731,43

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 5.14 66B 1.483.014,41 5.531.659,98

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 12.265.314,35 7.487.562,65

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en de
belastingslatenties ................................................................... 780 -566.418,86 -953.340,66

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

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 67/77 3.594.308,16 2.922.502,58

Belastingen ............................................................................ 5.14 670/3 3.594.308,16 2.922.510,86
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. 8,28

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 8.104.587,33 3.611.719,41

Aandeel in de winst (het verlies) van de vennootschappen
waarop vermogensmutatie is toegepast ......................(+)/(-) 9975 19.991.553,54 10.800.529,86

Winstresultaten ...................................................................... 99751 20.019.878,87 10.872.016,40

Verliesresultaten .................................................................... 99651 28.325,33 71.486,54

Geconsolideerde winst (verlies) ...................................(+)/(-) 9976 28.096.140,87 14.412.249,27

Aandeel van derden ....................................................(+)/(-) 99761 7.415.789,52 4.009.676,80

Aandeel van de groep .................................................(+)/(-) 99762 20.680.351,35 10.402.572,47

Nr. CONSO 4BE 0472.325.068
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TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

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

NAAM, volledig adres van de ZETEL, 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

BIONERGA NV (geconsolideerd)
BE 0882.280.227
Naamloze vennootschap
Kringloopstraat 1, 3630 Maasmechelen, België I 90,0 0,0

WIND EN WATER ENERGIE PRODUCENT NV
BE 0451.603.690
Naamloze vennootschap
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, België I 100,0 0,0

NUBEMA NV
BE 0834.086.964
Naamloze vennootschap
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, België I 100,0 0,0

NUHMERIS NV
BE 0560.976.140
Naamloze vennootschap
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, België I 100,0 0,0

Z-KRACHT NV
BE 0832.420.049
Naamloze vennootschap
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, België I 50,01 0,0

NUHMA AC NV
BE 0697.972.507
Naamloze vennootschap
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, België I 100,0 0,0

NUHMA DC BV
BE 0697.972.606
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, België I 100,0 0,0

GREEN VALLEY BELGIUM NV
BE 0897.103.510
Naamloze vennootschap
Thor Park 8300, 3600 Genk, België E 50,0 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 5.5 (artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN WAAROP DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST (vervolg)

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

TEAMWISE NV
BE 0552.706.295
Naamloze vennootschap
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, België E 50,0 0,0

S-LIM CV
BE 0679.631.191
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt, België V1 50,0 0,0

ASPIRAVI HOLDING NV (geconsolideerd)
BE 0833.432.809
Naamloze vennootschap
Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke, België V1 45,0 0,0

LIMBURGS KLIMAATFONDS CV
BE 0843.811.017
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren, België V1 33,33 0,0

CAMPUS ENERGYVILLE NV
BE 0842.631.278
Naamloze vennootschap
Thor Park 8310, 3600 Genk, België V1 21,83 0,0

C-POWER HOLDCO NV (geconsolideerd)
BE 0472.967.347
Naamloze vennootschap
Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, België V1 38,5 0,0

BLUEPOWER NV
BE 0525.734.852
Naamloze vennootschap
Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht, België E 50,0 0,0
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VENNOOTSCHAPPEN DIE NOCH DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN, NOCH GEASSOCIEERDE
VENNOOTSCHAPPEN ZIJN

Hieronder worden de vennootschappen vermeld die niet bedoeld worden in de secties CONSO 5.1 en CONSO 5.2 van de toelichting,
waarin de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en de buiten de consolidatie gelaten ondernemingen (op grond van de
artikelen 107 en 108 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), hetzij zelf,
hetzij via een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van deze ondernemingen optreedt, ten minste 10% van het kapitaal
bezitten. Deze gegevens mogen achterwege worden gelaten indien zij, gelet op het beginsel van het getrouwe beeld, van te
verwaarlozen betekenis zijn.

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

het ONDERNEMINGSNUMMER

Gehouden
deel van

het
kapitaal 1

Gegevens uit de laatst beschikbare jaarrekening 2

Jaarreke-
ning per

Munt-
code

Eigen vermogen Nettoresultaat

(+) of (-)
(in munteenheden)

Vlaamse Energieholding
BE 0448.632.324
Coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Botermarkt 1, 9000 Gent, België 13,0 30/09/2019 EUR 222.513.150,00 22.083.514,00

Otary RS
BE 0833.507.538
Naamloze vennootschap
Buskruitstraat 3, 8400 Oostende, België 12,5 31/12/2018 EUR 78.700.595,00 1.055.378,00

__________________________

1 Deel van het kapitaal dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen en buiten de consolidatie gelaten ondernemingen.
2 Deze gegevens mogen achterwege worden gelaten wanneer de betrokken vennootschap niet verplicht is ze openbaar te maken.
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CONSOLIDATIECRITERIA EN WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING

Indien van materieel belang, aanduiding van de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie, de
evenredige consolidatie en de vermogensmutatiemethode en van de gevallen, met motivering ervan, waarin van deze criteria wordt
afgeweken (in toepassing van artikel 165, I. van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen).

Consolidatiegebied

--------------------

Alleen de verbonden ondernemingen en de ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat,

worden bij het opmaken van de geconsolideerde rekeningen in rekening gebracht voor zover dat:

-       De onderneming deel uitmaakt van de economische entiteit die de groep vormt;

-       Het opnemen van de onderneming in de geconsolideerde rekening bijdraagt tot een vollediger

beeld van het economisch belang, de financiële middelen en de resultaten van de groep;

-       De deelneming, rechtens of feitelijk, geheel of gedeeltelijke beslissingsbevoegdheid in het

beheer en het financiële beeld verleent.

Consolidatiemethoden

---------------------

1.      Integrale consolidatie

De consolidatiemethode door globale integratie wordt toegepast wanneer de volgende voorwaarden

vervuld zijn:

-       Bezit van meer dan 50% van het kapitaal of de macht in rechte en in feite om een

beslissende invloed uit te oefenen op de oriëntatie van het beheer van de onderneming;

-       Uitoefening van een activiteit die rechtsreeks of onrechtstreeks past in het kader van de

groep;

-       Gelijk georiënteerd beleid.

Bij dit soort consolidatie worden alle activa en passiva van de betrokken dochtermaatschappij in de

rekeningen van de moedermaatschappij opgenomen, ter vervanging van de inventariswaarde van de

deelneming.

In voorkomend geval leidt deze methode tot het vaststellen van een consolidatieverschil en tot het

afscheiden van het aandeel van de belangen van derden. Op dezelfde wijze worden de posten van de

resultatenrekening van de dochtermaatschappijen opgeteld bij deze van de moederonderneming en wordt

het resultaat van het boekjaar van de consoliderende ondernemingen opgedeeld in het aandeel van de

groep en het aandeel van derden. De onderlinge rekeningen en verrichtingen (zowel op de balans als

in de resultatenrekening) worden buiten beschouwing gelaten.

2.      Evenredige consolidatie

Bij deze methode worden de activa en de passiva, rechten en verplichtingen, kosten en opbrengsten

van de gemeenschappelijke dochterondernemingen in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen maar a

rato van de rechten in hun kapitaal die door de consoliderende vennootschap en door de in de

consolidatie opgenomen dochterondernemingen worden gehouden (art. 150, KB 30 januari 2001).

3.      Vermogensmutatiemethode

De deelnemingen met een participatie van < 50 % worden geconsolideerd volgens de

vermogensmutatiemethode gezien Nuhma CV geen controle heeft in deze entiteiten. Het betreffen

financiële participaties.

Bijkomende vermeldingen

------------------------

Nihil.

Inlichtingen die een zinvolle vergelijking mogelijk maken met de geconsolideerde jaarrekening over het vorige boekjaar, indien de 
samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan (in toepassing
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van artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
Niet van toepassing.
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WAARDERINGSREGELS

Opgave van de gehanteerde criteria van materieel belang voor waardering van de verschillende posten van de
geconsolideerde jaarrekening, inzonderheid:

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

- voor de omrekeningsgrondslagen van de bedragen die in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt dan de munt
waarin de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld en van de boekhoudstaten van dochterondernemingen en van
geassocieerde vennootschappen naar buitenlands recht (in toepassing van artikel 165, VI.b. van voormeld koninklijk besluit).

Zie volgende pagina.
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STAAT VAN DE WAARDERINGSREGELS ZOALS BEPAALD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

HERWERKINGEN EN ELIMINATIES  
-------------------------------------------- 
 
Door binnen de groep homogene boekhoudkundige regels en waarderingsmethoden te hanteren, 
kunnen de jaarrekeningen van de geconsolideerde ondernemingen op een zelfde economische basis 
worden voorgesteld. Het leidt tevens tot een herwerking van de jaarrekeningen van de 
ondernemingen overeenkomstig hierna beschreven boekhoudkundige principes. Na samenvoeging 
van de eventueel herwerkte balansen en resultatenrekeningen worden de wederzijdse saldi tussen 
ondernemingen van de groep geëlimineerd. Betreffende de deelneming binnen Bionerga : de 
biostoominstallatie van Biostoom Oostende NV wordt op 20 jaar afgeschreven gezien dit meer 
aanleunt met de economische realiteit. De terreinen van AIT Europe NV werden geherwaardeerd 
gezien dit meer aanleunt met de economische realiteit. 

 
CONSOLIDATIEVERSCHILLEN  
--------------------------------------- 
 

De geconsolideerde onderneming erkent een consolidatieverschil op door haar deelnemingen voor 
het positieve verschil tussen de aanschaffingswaarde en het verworven netto-actief op 
overnamedatum. De consolidatieverschillen worden voor zover mogelijk toegewezen aan de 
betreffende activa en/of passiva. Bij vastgestelde consolidatieverschillen worden deze, indien 
historisch en ouder dan 5 jaar, toegewezen aan de geconsolideerde reserves. De positieve 
consolidatieverschillen worden, indien vastgesteld,  lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar. 
Het consolidatieverschil van Biostoom Oostende NV wordt afgeschreven op 10 jaar gezien de 
overnameprijs rekening hield met een rendementsperiode van meer dan 5 jaar. De goodwill mbt 
Biostoom Oostende NV kon niet toegewezen worden aan activa gezien de biostoominstallatie reeds 
geherwaardeerd werd (de afschrijvingsduur werd binnen de consolidatie aangepast van 10 jaar 
lineair naar 20 jaar lineair – zie paragraaf “herwerkingen en eliminaties”) De goodwill van Biostoom 
België NV wordt afgeschreven over 5 jaar. 

 

RUBRIEKEN VAN DE BALANS  
--------------------------------------- 
 

De waarderingsregels worden in beginsel vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II 
van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 met betrekking tot de jaarrekening van de 
ondernemingen, rekening houdend met haar eigen kenmerken op het vlak van waardering inventaris 
en, onder meer, voor de vorming en aanpassing van:  
-       afschrijvingen  
-       waardeverminderingen  
-       voorzieningen voor risico's en kosten  
-       de herwaarderingen. 
Deze regels worden bepaald en toegepast in de veronderstelling dat de onderneming haar 
activiteiten zal voortzetten.  
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Indien in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van een in dit hoofdstuk bedoelde 
waarderingsregel niet leidt tot nakoming van het bepaalde in artikel 24, eerste lid, moet daarvan 
worden afgeweken ten einde te voldoen aan de in het voornoemde artikel bedoelde verplichting. 
Dergelijke afwijking wordt in de toelichting vermeld en verantwoord. De geraamde invloed ervan op 
het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming wordt vermeld in de 
toelichting bij de jaarrekening over het boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het 
eerst wordt toegepast. 
 
Waardering van het patrimonium 

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en 
voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en 
waardeverminderingen. Onder aanschaffingswaarde moet worden verstaan:  
-       hetzij de aanschaffingsprijs  
-       hetzij de vervaardigingsprijs  
-       hetzij de inbrengwaarde. 
 
De aanschaffingsprijs omvat, naast de aankoopprijs, de bijkomende kosten zoals de niet 
terugbetaalbare belastingen en vervoerkosten. De vervaardigingsprijs omvat, naast de 
aanschaffingskosten van de grondstoffen, de verbruiksgoederen en hulpstoffen, ook de 
productiekosten die rechtstreeks aan het individueel product of de productengroep toerekenbaar 
zijn. In de vervaardigingsprijs van activa wordt geen rente opgenomen op vreemd vermogen dat 
wordt gebruikt voor de financiering van hun aanschaffing, constructie of productie. De goederen in 
bewerking en bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs.  
Andere dan van derden verworven immateriële vaste activa worden slechts tegen vervaardigingsprijs 
op het actief geboekt voor zover die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de 
gebruikswaarde of van het toekomstig rendement voor de onderneming van deze activa. De 
inbrengwaarde stemt overeen met de bedongen waarde van de inbreng. Belastingen en kosten in 
verband met de inbreng behoren niet tot de inbrengprijs. 
 

Studiekosten 

De afschrijvingstermijn voor deze kosten beloopt meer dan 5 jaar. De aanvang van deze 
afschrijvingen start op datum waarop de installaties, waarop deze kosten betrekking hebben, 
bedrijfsklaar zijn. De afschrijvingstermijn is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de installaties, 
waarop deze kosten betrekking hebben, zijnde 10 jaar. Studiekosten met betrekking tot het 
onderzoek naar de bouw van de nieuwe centrale worden in kosten geboekt op het moment dat ze 
zich voordoen. 

Afschrijvingen 

Onder "afschrijvingen" verstaat men de bedragen ten laste van de resultatenrekening genomen, met 
betrekking tot:  
-       oprichtingskosten  
-       de immateriële en materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is ten einde  
-       hetzij het bedrag van deze oprichtingskosten en van de eventueel geherwaardeerde 
aanschaffingskosten van deze activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of 
gebruiksduur  
-       hetzij deze kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop zij werden aangegaan.  
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De afschrijvingen worden van de actiefposten, waarop ze betrekking hebben, afgetrokken. Voor de 
oprichtingskosten worden passende afschrijvingen geboekt, per jaarlijkse tranches van ten minste 
twintig procent van de werkelijk uitgegeven bedragen. De afschrijving van de kosten bij uitgifte van 
leningen mag gespreid worden over de looptijd van de leningen. 
De afschrijving van intercalaire intresten mag aanvangen op de datum waarop de vaste activa, 
waarop deze intresten betrekking hebben, bedrijfsklaar worden. Voor materiële en immateriële 
vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt overgegaan tot afschrijvingen volgens het 
hiernavolgend afschrijvingsplan. Voor de afschrijvingen van investeringen wordt de aanschafwaarde 
lineair afgeschreven door toepassing van dag-afschrijvingen. Deze afschrijvingen worden toegepast 
op basis van volgende levensduren en corresponderende afschrijvingspercentages: 

Soort - Afschrijvingspercentage  
Oprichtingskosten : 20%  
Immateriële vaste activa : 5,00% - 14,29% - 20,00%  
Terreinen : 0% - 5%  
Gebouwen : 5,00% - 25,00%  
Verbeteringen aan gebouwen in eigendom – Infrastructuur : 5,00% - 10,00% - 20,00%  
Inrichting gehuurde gebouwen : 20% - 14,29%  
Installaties : 5,00% - 10,00% - 50,00%  
Machines & Uitrusting : 5,00% - 10,00% - 20,00%  
Hulpuitrusting : 50,00%  
Kantoormateriaal en Meubilair 10,00% - 33,33%  
Klein materieel 20,00%  
Computer hardware en software 20,00% - 33,33%  
Rollend materieel 20,00%  
Leasing 20,00%  
Bijkomende kosten mogen voor 100% worden afgeschreven  
Er mag overeenkomstig de fiscale bepalingen ter zake, een versneld afschrijvingsplan worden 
toegepast. 
 
Voor bovenstaande vaste activa wordt overgegaan tot aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen 
wanneer, ingevolge hun technische ontaarding of wegens de wijziging van economische of 
technologische omstandigheden hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde 
voor de onderneming. 
 
Voor de buiten gebruik gestelde of niet meer duurzaam tot de activiteit van de onderneming 
bijdragende materiële vaste activa, wordt in voorkomend geval tot uitzonderlijke afschrijving 
overgegaan om rekening te houden met de waarschijnlijke realisatiewaarde ervan. 
 
Heeft de afschrijving betrekking op geherwaardeerde materiële vaste activa met een beperkte 
gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven over de 
vermoedelijke residuele gebruiksduur van de betrokken activa. De afschrijvingen op materiële en 
immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur mogen slechts worden teruggenomen, wanneer 
blijkt dat het daarvoor toegepaste afschrijvingsplan, wegens gewijzigde economische of 
technologische omstandigheden, een te snelle afschrijving tot gevolg heeft gehad. 
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De waardeverminderingen 
 
Onder "waardeverminderingen" verstaat men correcties op de aanschaffingswaarde van de 
actiefbestanddelen, andere dan die vermeld onder afschrijvingen, om rekening te houden met al dan 
niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het boekjaar. De gecumuleerde 
waardeverminderingen worden afgetrokken van de actiefposten waarop ze betrekking hebben. 
 
Voor de deelnemingen en de aandelen die in de rubriek "financiële vaste activa" zijn opgenomen 
wordt tot waardevermindering overgegaan ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, 
verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de 
deelnemingen of de aandelen worden aangehouden. 
 
Op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële activa zijn opgenomen, 
worden waardeverminderingen toegepast, zo er voor het geheel of een gedeelte van de vorderingen 
onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag. De bijkomende kosten met betrekking 
tot het aanschaffen van de financiële vaste activa en van de geldbeleggingen mogen ten laste 
worden genomen van de resultatenrekening van het boekjaar in de loop waarvan ze werden 
aangegaan. 
 
Op de vorderingen opgenomen onder de posten : Vorderingen op langer dan 1 jaar en Vorderingen 
op minder dan 1 jaar worden waardeverminderingen toegepast, zo er voor het geheel of een 
gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag. Op deze 
vorderingen mogen eveneens waardeverminderingen worden toegepast wanneer hun 
realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekwaarde. De 
waardeverminderingen mogen niet worden gehandhaafd in de mate waarin ze op het einde van het 
boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling. 
 
Financiële vaste activa 
 
De rubriek financiële vaste activa gaat over de code 284/8 “Andere ondernemingen - Deelnemingen, 
aandelen en deelbewijzen”. Deze deelnemingen en andere financiële vaste activa werden 
gewaardeerd tegen hun aanschafwaarde en worden sinds het boekjaar afgesloten per 31 december 
2019 gewaardeerd volgens hun eigen vermogenswaarde per afsluitdatum:  
- Indien de geherwaardeerde waarde van de deelneming per afsluitdatum hoger is dan de 
aanschaffingswaarde, dan wordt dit geboekt ten opzichte van de balans op code 12 
Herwaarderingsmeerwaarden. Hierbij wordt telkens nagegaan of er voldaan werd aan de vereisten 
volgens CBN-adviezen 2011/14 en 2016/23.  
- Indien de geherwaardeerde waarde van de deelneming per afsluitdatum lager is dan de 
aanschaffingswaarde, dan wordt dit geboekt ten opzichte van de resultatenrekeningen op code 66B 
Niet-recurrente financiële kosten 
 

De impact van deze aanpassing van de waarderingsregels is zichtbaar in de jaarrekening op de code 
12 Herwaarderingsmeerwaarde voor een bedrag van 65.627.625,69 EUR en code 661 (deel 8472) 
waardeverminderingen op financiële vaste activa voor een bedrag van 684.354,38 EUR. 
 
In tegenstelling tot 2018 werd ECO2050 omwille van de gewijzigde aandeelhoudersstructuur (instap 
coöperanten) niet meer opgenomen in de consolidatiekring.  
S-Lim werd in tegenstelling tot 2018 opgenomen via de vermogensmutatiemethode. Aangezien 
statutair werd vastgelegd dat de werkingsverliezen zullen ten laste worden gebracht van het variabel 
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kapitaal van Fluvius Limburg (en dus niet van de inbreng van het vast kapitaal), werden verliezen van 
vorige jaren teruggenomen in de consolidatie van 2019.  De impact van deze wijziging op het 
resultaat bedraagt 826.955,71 EUR en werd verwerkt op code 99751 Aandeel in de winst van de 
vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast. 

 
Voorraad 
 
Grond- en hulpstoffen, het gereed product, de handelsgoederen en de voor verkoop bestemde 
gebouwen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op 
balansdatum indien die lager is. De marktprijs is de prijs tegen dewelke het product op balansdatum 
zou kunnen worden aangeschaft. Deze waarde vervangt de aanschaffingswaarde ingeval deze laatste 
hoger is. De aanschaffingswaarde van de voorraden wordt berekend volgens de volgende methodes: 
-       FIFO-methode;  
-       of tegen de lagere marktwaarde. 
 
Vorderingen 
 
Vorderingen worden in de balans opgenomen voor hun nominale waarde met eventueel een 
waardevermindering ten belope van het niet-inbaar gedeelte, met uitzondering van de vorderingen 
onder de vorm van vastrentende effecten, die tegen aanschaffingswaarde worden gewaardeerd. 
 
Geldbeleggingen en liquide middelen 
 
Geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde als het tegoeden 
betreft bij financiële instellingen, tegen aanschaffingswaarde als het effecten betreft. 
 
Overlopende rekeningen 
 
De overlopende rekeningen op actief- en passiefzijde worden in de balans opgenomen voor hun 
nominale waarde. 
 
Eigen vermogen 
 
Het eigen vermogen wordt in de balans opgenomen voor hun nominale waarde. 
 
Voorzieningen voor risico's en kosten 
De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of 
kosten te dekken die op de balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet 
vaststaat. Voorzieningen mogen niet worden gebruikt voor waarde-correcties op activa. De 
voorzieningen voor risico's en kosten mogen niet worden gehandhaafd in die mate waarin ze op het 
einde van het boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling. Er moet 
rekening worden gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen, 
ontstaan tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande 
boekjaren, zelfs indien deze risico's, verliezen of ontwaardingen slechts gekend zijn tussen de 
balansdatum en het ogenblik waarop de jaarrekening door het beheersorgaan van de onderneming 
wordt opgesteld. In de gevallen waarin, bij gebreke aan objectieve beoordelingscriteria, de 
waardering van de voorzienbare risico's, de mogelijke verliezen en de ontwaardingen onvermijdelijk 
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aleatoir is, wordt hiervan melding gemaakt in de toelichting, wanneer de betrokken bedragen 
belangrijk zijn. 
 
Uitgestelde belastingen 
 
De uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies en gerealiseerde meerwaarden worden 
oorspronkelijk gewaardeerd tegen het normale bedrag van de belasting die erop zou zijn geheven, 
indien die subsidies en meerwaarden zouden zijn belast ten laste van het boekjaar waarin zij werden 
geboekt. De waardering geschiedt op basis van de gemiddelde belastingvoet/progressieve 
belastingvoeten. 
 
Herwaarderingen 
 
De onderneming mag de materiële vaste activa, de deelnemingen en aandelen die onder de 
financiële vaste activa voorkomen, herwaarderen, wanneer de waarde van deze activa, bepaald in 
functie van hun nut voor de onderneming op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun 
boekwaarde. Wanneer de betrokken activa noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf van 
de onderneming of van een onderdeel daarvan mogen zij slechts worden geherwaardeerd in de mate 
waarin de aldus uitgedrukte meerwaarde wordt verantwoord door de rentabiliteit van de 
onderneming of van het betrokken bedrijfsonderdeel. De geherwaardeerde waarde die voor deze 
vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening 
waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast. Heeft de waardering betrekking op de 
materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde 
waarde afgeschreven volgens een plan dat ertoe strekt de toerekening van de geherwaardeerde 
waarde te spreiden over de vermoedelijke residuele gebruiksduur van de betrokken activa. De 
geboekte meerwaarden worden rechtstreeks toegerekend aan rubriek III van het passief 
"Herwaarderingsmeerwaarden" en daar behouden zolang de goederen waarop zij betrekking 
hebben, niet werden gerealiseerd.  
Zij mogen wel  
-       worden overgebracht naar reserve tot beloop van op meerwaarde geboekte afschrijvingen; -       
in kapitaal worden omgezet;  
-       bij latere minderwaarde worden afgeboekt tot beloop van nog niet afgeschreven deel van de 
meerwaarde. 
 
Schulden 
 
De schulden worden voor hun nominale waarde in de jaarrekening opgenomen. 
 
Vreemde valuta 
 
De omrekening van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende 
grondslagen : tegen de officiële koers op balansdatum. De resultaten uit de omrekening van vreemde 
valuta en wisselresultaten worden als volgt in het resultaat van het boekjaar opgenomen: Positieve 
omrekeningsverschillen worden naar het resultaat van het boekjaar overgedragen waarin zij 
definitief gerealiseerd zijn; negatieve omrekeningsverschillen worden rechtstreeks ten laste 
genomen in het boekjaar waarin zij ontstaan. 
 
Uitkering aan andere rechthebbenden code 697 
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Het scheidingsaandeel voor de teruggenomen aandelen bestaat uit een nominaal gedeelte en een 
scheidingspremie. Het nominale gedeelte betreft de terugbetaling van het kapitaal. Het verschil 
tussen het scheidingsaandeel en het nominale gedeelte is de scheidingspremie, deze werd verwerkt 
op de code 697 andere rechthebbenden. 
 
Bankwaarborgen 
 
Z-kracht heeft volgende waarborgen t.a.v. participaties :  
- bankwaarborgen SeaMade NV voor een bedrag van 2.388.750,00 EUR. 
 
Bionerga NV heeft volgende waarborgen gegeven voor eigen schulden:  
- Aandelen in pand : 20.110.000 EUR. 
 
Bionerga NV heeft volgende waarborgen gegeven voor Biostoom Oostende NV:  
- Waarborg voor onderhoudscontract waarover een hangend geschil met de onderhoudspartner: 
360.000,00 EUR. 
 
Bionerga NV heeft volgende waarborgen ontvangen van Biostoom België NV/Biostoom Beringen NV 
voor eigen schulden: 
- Aandelen in pand : 71.082.270,99 EUR.  
- Hypotheek in eerste rang op het opstalrecht en de op te richten verbrandingsoven ten bedrage van 
€25.000 in hoofdsom te verlenen door Biostoom Beringen NV  
- Hypothecaire lastgeving op het opstalrecht en de op te richten verbrandingsoven ten bedrage van 
€54.975.000 in hoofdsom te verlenen door Biostoom Beringen NV  
- Inpandgeving van de handelszaak van Biostoom Beringen NV in eerste rang ten belope van 
€250.000  
- Lastgeving om de handelszaak van Biostoom Beringen NV in pand te geven ten belope van 
€54.750.000  
- Inpandgeving van de verzekeringscontracten afgesloten voor het project Biostoom Beringen NV. 
Enige bedragen ontvangen onder zulke verzekeringscontracten zullen eerst aangewend worden voor 
het herstel van het project.  
 
Bionerga NV heeft bankwaarborgen voor een bedrag van € 422.135,51 
 
Bionerga Logistics NV heeft een bankgarantie ten bedrage van € 34.000,00 
 
- Nuhma CV staat, in bepaalde gevallen, borg voor het naleven van de verplichtingen in het kader van 
de kredietovereenkomst die Bionerga NV is aangegaan voor de realisatie van de energiecentrale van 
Biostoom Beringen NV. 
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METHODES VOOR DE BEREKENING VAN DE FISCALE LATENTIES

Gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes ter bepaling van de belastinglatenties

Voor consolidatie-doeleinden werd de afschrijvingsduur van de biostoominstallatie gelegen te

Oostende aangepast van 10 jaar lineair naar 20 jaar lineair (Biostoom Oostende NV).

Hiervoor werd een belastinglatentie geboekt.

Daarnaast werd een belastinglatentie m.b.t. de herwaardering van de terreinen te Beringen geboekt

(AIT Europe NV).

Codes Boekjaar

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties
Uitsplitsing van de post 168 van het passief ....................................................................................... (168) 9.759.540,85

Uitgestelde belastingen (in toepassing van artikel 76 van het koninklijk besluit van 30 januari
2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen) ........................................................ 1681 78.739,06

Belastinglatenties (in toepassing van artikel 129 van voormeld koninklijk besluit) ......................... 1682 9.680.801,79
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STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 20P xxxxxxxxxxxxxxx 42.693,68

Mutaties tijdens het boekjaar
Nieuwe kosten van het boekjaar ..................................................................... 8002 6.480,74

Afschrijvingen ................................................................................................. 8003 6.655,75

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

Andere ..................................................................................................(+)/(-) 8004 -18.992,69

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ (20) 23.525,98

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

KOSTEN VAN ONTWIKKELING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8051P xxxxxxxxxxxxxxx 8.469.246,46

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8021 183.655,11

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

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

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8051 8.652.901,57

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8121P xxxxxxxxxxxxxxx 4.037.106,71

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8071 441.386,15

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 4.478.492,86

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 81311 4.174.408,71
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 6.243.405,31

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8022 3.070.430,00

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

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

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

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99822 -4.363.164,99

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 4.950.670,32

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 1.790.402,02

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 634.636,66

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

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

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

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

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

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99842 -1.144.414,23

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 1.280.624,45

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 3.670.045,87
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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 52.260.434,30

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 483.822,09

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8181 313.107,81

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 53.057.364,20

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx 6.217.929,93

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 6.217.929,93

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 31.703.842,23

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 1.468.310,20

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

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

Afgeboekt ........................................................................................................ 8301 ........................

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 33.172.152,43

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 26.103.141,70
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 120.767.015,19

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 874.178,17

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8172 1.179,00

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

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 121.640.014,36

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx 20.072.625,02

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 20.072.625,02

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 101.924.312,07

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 3.093.401,09

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

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

Afgeboekt ........................................................................................................ 8302 520,25

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 105.017.192,91

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 36.695.446,47
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 6.002.243,61

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 433.667,62

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 7.299,76

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

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 6.428.611,47

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8253P xxxxxxxxxxxxxxx 30.563,63

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 30.563,63

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 5.017.319,86

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 385.572,45

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

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

Afgeboekt ........................................................................................................ 8303 ........................

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

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

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99903 -1.890,48

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 5.401.001,83

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 1.058.173,27
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195P xxxxxxxxxxxxxxx 55.004,40

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

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

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

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8195 55.004,40

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 27.801,35

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8275 5.500,53

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

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

Afgeboekt ........................................................................................................ 8305 ........................

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

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

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99905 -0,09

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8325 33.301,79

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (26) 21.702,61
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 23.816.203,03

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8166 60.277.060,39

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8176 313.107,81

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

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196 83.780.155,61

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) 83.780.155,61
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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 166.366.140,64

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 166.366.140,64

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 2.570.100,84

Mutaties tijdens het boekjaar
Aandeel in het resultaat van het boekjaar ........................................(+)/(-) 999411 19.991.553,54

Eliminatie van de dividenden m.b.t. deze deelnemingen .................(+)/(-) 999421 -5.743.668,96

Andere wijzigingen in het eigen vermogen ......................................(+)/(-) 999431 276.870,30

Wijzigingen in het eigen vermogen van de ondernemingen waarop de
vermogensmutatiemethode is toegepast per einde van het boekjaar (+)/(-) 99941 17.094.855,72

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (99211) 183.460.996,36
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS TOEGEPAST

- VORDERINGEN

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99212P xxxxxxxxxxxxxxx 26.588.874,25

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8581 1.959.422,74

Terugbetalingen .............................................................................................. 8591 2.161.722,28

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

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

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

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

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ (99212) 26.386.574,71

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 32.619.738,55

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8362 674.668,68

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8372 300.000,00

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8382 220.250,00

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8392 33.214.657,23

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452P xxxxxxxxxxxxxxx 48.704.337,54

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8412 16.382.554,43

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

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

Omrekeningsverschillen .......................................................................(+)/(-) 99922 0,02

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8452 65.086.891,99

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522P xxxxxxxxxxxxxxx 3.439.285,88

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8472 684.354,28

Teruggenomen want overtollig ....................................................................... 8482 299.999,00

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

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

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

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

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8522 3.823.641,16

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) 94.477.908,06

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 32.847.266,48

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8582 2.662.796,37

Terugbetalingen .............................................................................................. 8592 18.845.022,14

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8602 492.166,37

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

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

Overige .................................................................................................(+)/(-) 8632 -125.678,08

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 16.047.196,26

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 186.401.750,05

Wijzigingen tijdens het boekjaar
Aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat .......................(+)/(-) 99002 20.680.351,35

Andere wijzigingen ................................................................................(+)/(-) 99003 -11.501.491,39

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

Nog uit te betalen dividend in 2020 door de consoliderende onderneming
over boekjaar 2019 -8.246.024,42

Uit te betalen scheidingsaandeel over uittreders 2019 -2.572.420,71

Overboeking tussen herwaarderingsmeerwaarde en geconsolideerde
reserves 317.990,55

Herwaardering uitgestelde belastingen -406.745,27

Mutatie kapitaalsubsidies -570.668,19

Diverse -23.624,15

Geconsolideerde reserves per einde van het boekjaar .......................(+)/(-) (9910) 195.580.610,01
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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 8.181.091,79

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage ................................. 99021 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage .................................. 99031 ........................

Afschrijvingen ................................................................................................. 99041 -1.470.543,00

In resultaat genomen verschillen .................................................................... 99051 ........................

Andere wijzigingen .......................................................................................... 99061 0,01

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99201 6.710.548,80

NEGATIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage ................................. 99022 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage .................................. 99032 ........................

Afschrijvingen ................................................................................................. 99042 ........................

In resultaat genomen verschillen .................................................................... 99052 ........................

Andere wijzigingen .......................................................................................... 99062 ........................

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

POSITIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE

VERMOGENSMUTATIEMETHODE

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99202P xxxxxxxxxxxxxxx 428.110,80

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage ................................. 99023 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage .................................. 99033 ........................

Afschrijvingen ................................................................................................. 99043 ........................

In resultaat genomen verschillen .................................................................... 99053 ........................

Andere wijzigingen .......................................................................................... 99063 ........................

Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................ 99202 428.110,80

NEGATIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE

VERMOGENSMUTATIEMETHODE

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

Mutaties tijdens het boekjaar
Ingevolge een stijging van het deelnemingspercentage ................................. 99024 ........................

Ingevolge een daling van het deelnemingspercentage .................................. 99034 ........................

Afschrijvingen ................................................................................................. 99044 ........................

In resultaat genomen verschillen .................................................................... 99054 ........................

Andere wijzigingen .......................................................................................... 99064 ........................

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

Codes Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR,

NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8801 376.218,82

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

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

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

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 376.218,82

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) 376.218,82

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 3.278.714,26

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8812 480.000,00

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

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

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 661.049,40

Overige leningen ............................................................................................................................ 8852 2.137.664,86

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 3.278.714,26

Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8803 83.699.332,86

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8813 45.000.000,00

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

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

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8843 35.699.332,86

Overige leningen ............................................................................................................................ 8853 3.000.000,00

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

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

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

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

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

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ............................................ 8913 83.699.332,86

Nr. CONSO 5.13BE 0472.325.068

First - CONSO2019 - 37 / 47



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

Belastingen ..................................................................................................................................... 9032 ........................

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

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NETTO-OMZET

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

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

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

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

Uitsplitsing per geografische markt
België 46.178.983,34 46.279.780,20

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

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

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

Totale omzet van de groep in België .............................................................. 99083 46.178.983,34 45.838.263,00

GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (IN EENHEDEN) EN PERSONEELSKOSTEN

Consoliderende onderneming en integraal geconsolideerde
dochterondernemingen

Gemiddeld personeelsbestand ....................................................................... 90901 105 102

Arbeiders .................................................................................................... 90911 47 49

Bedienden .................................................................................................. 90921 53 51

Directiepersoneel ....................................................................................... 90931 5 2

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

Personeelskosten

Bezoldigingen en sociale lasten ................................................................. 99621 8.658.216,04 7.818.788,05

Pensioenen ................................................................................................ 99622 12.666,88 12.050,36

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen .............................................................................. 99081 105 102

Evenredig geconsolideerde dochterondernemingen
Gemiddeld personeelsbestand ....................................................................... 90902 10 7

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

Bedienden .................................................................................................. 90922 10 7

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

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

Personeelskosten

Bezoldigingen en sociale lasten ................................................................. 99623 595.115,79 532.597,07

Pensioenen ................................................................................................ 99624 ........................ ........................

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen .............................................................................. 99082 10 7
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN .................................................................... 76 410.349,71 412.392,24

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ............................................................... 76A 46,53 4.696,12

Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
immateriële en materiële vaste activa ............................................................ 760 ........................ ........................

Terugneming van afschrijvingen op consolidatieverschillen ........................... 9970 ........................ ........................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten ............................................................................................................ 7620 ........................ ........................

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ...... 7630 46,53 4.696,12

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ................................................... 764/8 ........................ ........................

Waaronder:

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

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

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

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

Niet-recurrente financiële opbrengsten .......................................................... 76B 410.303,18 407.696,12

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa ............. 761 299.999,00 ........................

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ............................................................................................................. 7621 ........................ ........................

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .............................. 7631 ........................ 407.696,12

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ............................................... 769 110.304,18 ........................

Waaronder:

Terugneming afwaarderingen Bluepower 110.304,18 0,00

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

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

NIET-RECURRENTE KOSTEN ............................................................................... 66 1.801.256,65 6.733.472,29

Niet-recurrente bedrijfskosten ......................................................................... 66A 318.242,24 1.201.812,31

Niet-recurrente afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ......................... 660 ........................ 1.141.696,13

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ........................................ 9962 ........................ ........................

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6620 ........................ ........................

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa ... 6630 209.064,57 ........................

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ............................................................. 664/7 109.177,67 60.116,18

Waaronder:

Resultaten voorgaande boekjaar Bluepower 108.657,43 0,00

Uitboeking afschrijving 520,25 0,00

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

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

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten ..(-) 6690 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Niet-recurrente financiële kosten ..................................................................... 66B 1.483.014,41 5.531.659,98

Waardeverminderingen op financiële vaste activa ......................................... 661 1.176.520,65 5.524.601,02

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen) ........................................................................................(+)/(-) 6621 ........................ ........................

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................... 6631 295.000,00 7.058,96

Andere niet-recurrente financiële kosten ........................................................ 668 11.493,76 ........................

Waaronder:

Diverse 11.493,76 0,00

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

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

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

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële kosten(-) 6691 ........................ ........................

In het resultaat opgenomen negatieve consolidatieverschillen ..................(-) 9963 ........................ ........................

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

Invloed van de niet-recurrente 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 ........................

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 55.000.000,00

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 13.728.873,20

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

RECHTEN UIT VERRICHTINGEN:

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

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

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

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

VERPLICHTINGEN UIT VERRICHTINGEN:

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

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

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

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

Boekjaar

VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS

GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

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

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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Boekjaar

BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE

VERPLICHTINGEN

Biostoom Oostende NV: Er is een hangend geschil lopende met de leverancier die de afgelopen jaren
instond voor het onderhoud van de installatie. De uitkomst hiervan is onbekend ............................................. 0,00

Biostoom Beringen NV: Op 20 oktober 2016 werd door de minister een milieuvergunning toegekend. Tegen
deze vergunning werd een niet-schorsend beroep ingediend bij de raad van state. Op dit moment is het nog
steeds wachten op het verslag van de auditeur van de raad van state ............................................................. 0,00

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

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

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENVERPLICHTINGEN TEN GUNSTE VAN PERSONEELSLEDEN OF ONDERNEMINGSLEIDERS, TEN LASTE

VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN

De groep heeft pensioenplannen van het type vaste bijdragen die gefinancieerd worden via groepsverzekeringsplannen. Deze
plannen zijn onderworpen aan een miniumrendementsgarantie door de werkgever zoals bepaald door de wet van 28 april 2003,
aangepast door de wet van 18 december 2015. Per 31 december 2019 heeft de van toepassing zijnde minimumrendementsgarantie
niet geresulteerd in een materieel tekort van de opgebouwde verplichtingen ten opzichte van de opgebouwde reserves voor deze
plannen. De premies vor deze verzekering zijn gedeeltelijk ten laste van de werkgever.

Boekjaar

AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM HEBBEN

VOORGEDAAN, DIE NIET WEERGEGEVEN ZIJN IN DE RESULTATENREKENING OF BALANS

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

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

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

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

Boekjaar

AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN

Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor
zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van
de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie als één geheel zijn opgenomen; de
financiële gevolgen van deze regelingen voor de ondernemingen die in de consolidatie als één geheel
zijn opgenomen moeten 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 94.477.908,06 77.884.790,21

Vorderingen ....................................................................................................... 9292 16.047.195,26 35.610.744,33

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9302 16.047.195,26 32.847.266,48

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9312 ........................ 2.763.477,85

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

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

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

Nr. CONSO 5.16BE 0472.325.068

First - CONSO2019 - 44 / 47



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:

Bij gebrek aan wettelijke criteria om de transacties met verbonden partijen buiten normale omstandigheden
te inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen in deze staat. 0,00

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

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

............................................................................................................................................................................ ........................
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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 185.611,00

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 74.600,00

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

Andere controleopdrachten ................................................................................................................. 95071 17.700,00

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 134 van het Wetboek van vennootschappen
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG
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