I

NAT.

I

Datum neerlegging

Nr. 0665.755.639

9

EUR

E.

D.

I I I I
Blz.

CONSO 1

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
IDENTIFICATIEGEGEVENS
NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE VENNOOTSCHAP OF VAN HET CONSORTIUM (1)(2) :
Aspiravi International

Rechtsvorm: NV
Adres: Vaarnewijkstraat

Nr.: 17

Postnummer: 8530

Gemeente: Harelbeke

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Kortrijk
Internetadres (3) :
Ondernemingsnummer

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

IN DUIZENDEN EURO

0665.755.639

(4)

Voorgelegd aan de algemene vergadering van

29/04/2020

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2019

tot

31/12/2019

Vorig boekjaar van

1/01/2018

tot

31/12/2018

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

/

zijn niet 3 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze geconsolideerde jaarrekening: GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG, CONTROLEVERSLAG OVER DE
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
ZO DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN EEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP DOOR EEN BELGISCHE DOCHTER
WORDT NEERGELEGD
Naam van de Belgische dochter die de neerlegging verricht (artikel 113, § 2, 4°a van het Wetboek van vennootschappen)

Ondernemingsnummer van de Belgische dochter die de neerlegging verricht
Totaal aantal neergelegde bladen: 33
Secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet
dienstig zijn: 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 5.9.1, 5.9.3, 5.9.4, 5.9.5, 5.9.6, 5.10.1, 5.16, 8, 9

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
Mark Vanleeuw

Handtekening
(naam en hoedanigheid)
Stephan Claerhout

Voorzitter raad van bestuur

Bestuurder

(1) Schrappen wat niet van toepassing is.
(2) Een consortium dient de sectie CONSO 5.4 in te vullen.
(3) Facultatieve vermelding.
(4) Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

1/33

Nr.

CONSO 2

0665.755.639

LIJST VAN DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE
GECONSOLIDEERDE ONDERNEMING EN VAN DE
COMMISSARISSEN DIE DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING HEBBEN GECONTROLEERD
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

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

Panta Rhei

VOF

0640.934.230

Trekschurenstraat 237, 3500 Hasselt, België
Functie : Voorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 26/10/2016- 25/06/2019
Vertegenwoordigd door :
1. Coonen Tony
Trekschurenstraat 237 , 3500 Hasselt, België

Claerhout Stephan
Kleistraat 4, 8820 Torhout, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/10/2016- 27/04/2022
Defada

BVBA

0508.724.616

Rodebeukendreef 25, 8200 Sint-Andries, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/10/2016- 25/06/2019
Vertegenwoordigd door :
1. De fauw Paul
Rodebeukendreef 25 , 8200 Sint-Andries, België

Keppens Filip
Antwerpsesteenweg 102, 2550 Kontich, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/10/2016- 27/08/2019
de Hemricourt de Grunne Thierry
Waterkastelenstraat 1, 3740 Bilzen, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/10/2016- 27/04/2022
Spiessens Eric
Kleine Hinckstraat 2, 2880 Bornem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/10/2016- 27/04/2022
Avecom

BVBA

0892.866.093

Rode Haagstraat 6, 3850 Nieuwerkerken (Limb.), België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/10/2016- 25/06/2019
Vertegenwoordigd door :
1. Vautmans André
Rode Haagstraat 6 , 3850 Nieuwerkerken (Limb.), België
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0665.755.639

CONSO 2

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Van de Walle Rik
Koning Boudewijnstraat 130, 8520 Kuurne, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/10/2016- 27/04/2022
Roppe Marc
Ridderstraat 25, bus bus 4, 3500 Hasselt, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/10/2016- 25/06/2019
Parmentier Jean-Paul
Philipslaan 58, 3000 Leuven, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/10/2016- 27/04/2022
Maes Lobke
Schoonwater 89, 8560 Gullegem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/06/2017- 25/06/2019
Dumst Guy
Achter de Kapel 1, 3440 Zoutleeuw, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/06/2017- 27/04/2022
Vanleeuw Mark
Lepelstraat 25, bus bus 1, 3500 Hasselt, België
Functie : Voorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 25/06/2019- 27/04/2022
Coonen Tony
Trekschurenstraat 237, 3500 Hasselt, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 25/06/2019- 27/04/2022
Vlietinck Sven
Ketsstraat 35, 2140 Borgerhout (Antwerpen), België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/08/2019- 27/04/2022
Brepoels Frieda
Brabantsestraat 13, 3740 Bilzen, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 25/06/2019- 27/04/2022
Vancoillie Antoon
Nieuwstraat 11b, 8610 Kortemark, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 25/06/2019- 27/04/2022
Defieuw Kevin
Heulestraat 35, 8560 Gullegem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 25/06/2019- 27/04/2022
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CONSO 2

0665.755.639

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

VGD Bedrijfsrevisoren

BV

0875.430.443

Neerhoflaan 2 , 1780 Wemmel, België

Mandaat : 26/10/2016- 29/04/2020
Lidmaatschapsnummer:

B00150

Vertegenwoordigd door:
1. Lelie Jurgen, Lidmaatschapsnummer: A01871
Singelweg 82, 9200 Mespelare, België
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CONSO 3.1

0665.755.639

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1
GECONSOLIDEERDE BALANS NA WINSTVERDELING
Toel.

Codes

OPRICHTINGSKOSTEN ....................................................
..................
VASTE ACTIVA ..................................................................
....
Immateriële vaste activa ...................................................

5.7

20

5.8

21

Positieve consolidatieverschillen ...................................

5.12

Materiële vaste activa ......................................................

5.9

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA

61.781

69.127

9920

15.510

18.095

22/27

46.268

50.434

21/28

Terreinen en gebouwen ..............................................

22

Installaties, machines en uitrusting .............................

23

Meubilair en rollend materieel .....................................

24

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

25

Overige materiële vaste activa ...................................

26

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

27

Financiële vaste activa .....................................................
..............
Vennootschappen waarop vermogensmutatie is
toegepast .....................................................................

5.1 5.4/5.10 28
5.10

Deelnemingen ........................................................

50.434

3

598

9921
99211

Vorderingen ............................................................
Andere financiële vaste activa .......................................

46.268

99212
5.10

284/8

Aandelen ................................................................

284

Vorderingen en borgtochten in contanten ...............

285/8

3

3

598

598

(1) Artikel 124 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.
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CONSO 3.1

0665.755.639

Toel.

VLOTTENDE ACTIVA .........................................................
..........
Vorderingen op meer dan één jaar ...................................
................................
Handelsvorderingen .......................................................

Codes

29/58

Vorig boekjaar
17.653

17.307

29
290

Overige vorderingen ......................................................

291

Actieve belastingslatenties
......................................................................

292

Voorraden en bestellingen in uitvoering .........................
.........................
Voorraden .....................................................................
.................

Boekjaar

3
30/36

Grond- en hulpstoffen .............................................

30/31

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

32

Gereed product .......................................................

33

Handelsgoederen ....................................................

34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .........

35

Vooruitbetalingen ...................................................

36

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

37

Vorderingen op ten hoogste één jaar ...............................
...............................
Handelsvorderingen ......................................................
.....
Overige vorderingen ......................................................

40/41

1.283

1.396

40

1.063

834

41

220

562

Geldbeleggingen ...............................................................
....
Eigen aandelen .............................................................

50/53

10.269

Overige beleggingen .....................................................

51/53

Liquide middelen ...............................................................
....
Overlopende rekeningen ...................................................
................

54/58

5.539

8.153

490/1

562

178

TOTAAL VAN DE ACTIVA ............................................

20/58

79.434

86.434

7.580

50
10.269

7.580

.......................
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CONSO 3.2

0665.755.639

Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

........................................................
..............
Kapitaal ............................................................................
..................
Geplaatst kapitaal ........................................................

10/15
10
100

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

33.090

35.412

8.185

8.185

8.185

8.185

101

Uitgiftepremies ..................................................................
....
Herwaarderingsmeerwaarden
......................................................................

11
12

Geconsolideerde
..............................................................................
reserves
(+)/(-)

5.11

9910

Negatieve consolidatieverschillen
..........................................

5.12

9911

Toerekening positieve consolidatieverschillen
..........................................

99201

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

9912

Kapitaalsubsidies
......................................................................

15

24.953

26.884

-48

343

5.765

6.161

BELANGEN VAN DERDEN
Belangen van....................................................................
derden

9913

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..
..
Voorzieningen voor risico's en kosten .............................
.............................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
.............................
....................
.............
Fiscale lasten .................................................................
..
Grote herstellings- en onderhoudswerken ......................
..
Milieuverplchtingen
..
.......................................................
..
Overige risico's en kosten ............................................
..
..
Uitgestelde belastingen en belastinglatenties ..............
..
..............
..
..............
..
..............
..
........... ..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

16
160/5
160
161
162
163
164/5
5.6

168
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CONSO 3.2

0665.755.639

Toel.
SCHULDEN

...................................................................
.................
Schulden op meer dan één jaar ....................................
...............................
Financiële schulden ....................................................

5.13

Codes

40.579

44.861

17

29.408

33.648

170/4
170

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

171

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

172

Kredietinstellingen ................................................

173

Overige leningen ..................................................

174

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

175

Leveranciers .........................................................

1750

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

1751

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

176

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

178/9

Financiële schulden .....................................................

5.13

42/48
42

29.408

29.408

33.648

33.648

10.928

11.029

5.014

4.305

1.068

1.350

43

Kredietinstellingen ..................................................

430/8

Overige leningen ....................................................

439

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

Vorig boekjaar

17/49

Achtergestelde leningen ........................................

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

Boekjaar

44

Leveranciers ..........................................................

440/4

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

441

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

46

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

45

1.068

1.350

139

Belastingen ............................................................

450/3

127

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

454/9

12

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

47/48

4.707

128
128

5.246

Overlopende rekeningen .................................................
..................

492/3

243

184

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..............................................
.....................

10/49

79.434

86.434
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CONSO 4

0665.755.639

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

(Uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard) 1
Toel.

Bedrijfsopbrengsten ...........................................................
................
Omzet ..............................................................................

Codes
70/76A

5.14

70

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..........(+)/(-)

71

Geproduceerde vaste activa ............................................

72

Andere bedrijfsopbrengsten .............................................

74

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .................................

5.14

Bedrijfskosten .....................................................................
...... grond- en hulpstoffen .........................
Handelsgoederen,

60/66A

Voorraad: afname (toename) ...........................(+)/(-)

609

Diensten en diverse goederen .........................................
5.14

16.650

16.176
16.176

8.536

8.062

61

2.821

2.690

62

148

137

5.565

5.234

2

1

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

630

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) .....................................................(+)/(-)

631/4

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

635/8

Andere bedrijfskosten ......................................................

640/8

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ......................................................................... (-)
Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ...........

649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) ....................................(+)/(-)

16.650

60
600/8

Niet-recurrente bedrijfskosten ..........................................

Vorig boekjaar

76A

Aankopen ..................................................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..........(+)/(-)

Boekjaar

9960
5.14

66A
9901

8.114

8.114

(1) De bedrijfsresultaten kunnen ook worden gerangschikt naar hun bestemming (in toepassing van artikel 158, §2 van het koninklijk besluit
van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen).
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0665.755.639

Toel.
Financiële opbrengsten .......................................................
...................
Recurrente financiële opbrengsten .................................

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar
136

75/76B
75

136

Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................

750

1

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

751

13

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

752/9

Niet-recurrente financiële opbrengsten ............................

5.14

Financiële kosten .................................................................
..
Recurrente financiële kosten ...........................................

6
6
1

122

5

76B
65/66B

4.684

5.000

65

4.684

5.000

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

650

2.067

2.162

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen .....

9961

2.585

2.585

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

651

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

652/9

32

253

Niet-recurrente financiële kosten ......................................

5.14

Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting ........(+)/(-)

9903

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen en de
belastinglatenties .................................................................
....
Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de
belastinglatenties .................................................................
.....
Belastingen op het resultaat ......................................(+)/(-)
Belastingen ......................................................................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen .......................................

66B
3.120

130

82

780
680
67/77
5.14

670/3

130

77

Winst (Verlies) van het boekjaar ................................(+)/(-)

9904

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

9975

Winstresultaten
.................................................................... (+)

99751

Verliesresultaten
................................................................... (-)

99752

Geconsolideerde
......................................................................
winst (verlies)
(+)/(-)

3.566

9976

121
39

3.436

3.038

3.436

3.038

Aandeel
......................................................................
van derden
(+)/(-)

99761

1.930

1.755

Aandeel
......................................................................
van de groep
(+)/(-)

99762

1.506

1.283
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CONSO 5.1

0665.755.639

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 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 (3)
(in %)

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal (t.o.v.
het vorige boekjaar)(4)

Aspiravi Antillen NV
Vaarnewijkstraat 17
8530 Harelbeke
België
0654.923.313

I

100,00

0,00

NuCuraçao Windparken BV
Hoogstraat 52
Willemstad
Nederlandse Antillen

I

60,00

0,00

NuCuraçao Windparken II BV BO
Hoogstraat 52
Hoogstraat
Nederlandse Antillen

E

50,00

0,00

De gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt:
Aspiravi Antillen NV 50%
NuCapital Incorporated 50%

(1) I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke 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 waardoor 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 gezamelijke 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 de 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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CONSO 5.5

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).
Consolidatiemethode:
De methode van integrale consolidatie wordt toegepast voor alle vennootschappen waarin Aspiravi International NV een rechtstreekse
of
onrechtstreekse participatie van minstens 50%+1 heeft, met uitzondering van deze vennootschappen waarin in gevolge van de
statuten, Aspiravi International NV niet de bevoegdheid heeft om meer dan de helft van de bestuurdersmandaten in op te nemen.
Voor de overige bedrijven waarin Aspiravi International een rechtstreekse en onrechtstreekse participatie van minstens 10%+1 heeft
en zij een
invloed van betekenis uitoefent op het beleid, wordt de proportionele methode toegepast.
Afsluitdatum:
De geconsolideerde jaarrekening wordt afgesloten op 31 december, afsluitingsdatum van de moederonderneming.
Herwerkingen en eliminaties:
De onderlinge vorderingen en schulden, evenals onderlinge kosten en opbrengsten van de in de consolidatie opgenomen
ondernemingen via de integrale en de evenredige consolidatie worden geëlimineerd.
Consolidatieverschillen:
Deze verschillen worden geboekt op het moment van de verwerving van de deelnemingen. In tegenstelling tot hetgeen art. 141 van het
KB dd. 30/01/2001 voorschrijft, worden de consolidatieverschillen afgeschreven over een periode van 10 jaar.
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 van artikel 112 van voormeld koninklijk besluit).
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0665.755.639

WAARDERINGSREGELS
Opgave van de gehanteerde criteria voor de 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).
Oprichtingskosten en kosten van kapitaalverhoging
De oprichtingskosten en kosten van kapitaalverhoging worden geactiveerd afgeschreven over een periode van 5 jaar.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en afgeschreven pro rata als volgt :
Licenties : 20% lineair
Goodwill gerealiseerd voor de aanvang van het boekjaar 2011 wordt volledig afgeschreven tegen het credit van het Eigen Vermogen.
Goodwill gerealiseerd vanaf 1 januari 2011 wordt a rato van 10% per jaar ten laste genomen van het boekjaar.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verhoogd in voorkomend geval met de intercalaire
intresten. De bijkomende kosten op terreinen worden onmiddellijk afgewaardeerd.
Zelf geproduceerde materiële vaste activa worden gewaardeerd aan vervaardigingskost volgens de direct cost methode.
De afschrijvingen worden bepaald per rubriek.
Rollend materieel:20,00% lineair
Kantoormeubilair:10,00% lineair
Kantoormaterieel en informatica uitrusting33,33% lineair
Installaties en machines 6,67% lineair (15 j)
De materiële vaste activa worden in het jaar van aanschaf pro rata temporis afgeschreven.
Financiële vaste activa
De deelnemingen en aandelen worden opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. Desgevallend wordt een waardevermindering
geboekt in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rendabiliteit of de vooruitzichten van
de vennootschap waarin de deelnemingen of de aandelen worden aangehouden.
De vorderingen en borgtochten in contanten worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.
Voorraden
De grondstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.
De voorraden worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode of tegen marktwaarde indien deze lager is.
Waardeverminderingen worden geboekt voor verouderde en/of traag roterende voorraden.
Vorderingen
Vorderingen worden in de balans opgenomen tegen de nominale waarde.
Er wordt een gepaste waardevermindering toegepast indien de betaling op de vervaldag geheel of gedeeltelijk onzeker is, of wanneer
de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan hun boekwaarde.
Omrekeningsmethode van de jaarrekeningen van buitenlandse dochterondernemingen
Voor de buitenlandse dochterondernemingen waarbij de jaarrekening in een andere munt dan de Euro-munt is uitgedrukt, wordt
gebruik gemaakt van de 'closing rate' of slotkoersmethode voor de omrekening naar Euro. Volgens deze methode worden alle actiefen
passiefbestanddelen van de buitenlandse dochterondernemingen, met uitzondering van het eigen vermogen, omgerekend tegen
slotkoers, zijnde de laatst gekende indicatieve koers per 31 december. Het eigen vermogen wordt omgerekend tegen historische koers
en de kosten en opbrengsten tegen gemiddelde koers van het boekjaar. De omrekeningsverschillen die hierbij ontstaan worden in een
aparte rubriek van het geconsolideerd eigen vermogen opgenomen.

METHODES VOOR DE BEREKENING VAN DE FISCALE LATENTIES
Gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes ter bepaling van de belastinglatenties

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties
Uitsplitsing van post 168 van het passief
..............................................................................................................

Codes

Boekjaar

168

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

1681

Belastinglatenties (in toepassing van artikel 129 van voormeld koninklijk
...........................................................
besluit)

1682
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

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

8192P

xxxxxxxxxxxxxxx

81.024

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

8162

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

8172

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

8182

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

99852

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

99862

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

8192

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

8252P

199

1.889

83.112
xxxxxxxxxxxxxxx

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

8212

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

8222

Afgeboekt
.............................................................................................................

8232

.............................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(-)/(+)

8242

.............................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(-)/(+)

99872

.............................................................................................................
Andere wijzigingen

(-)/(+)

99882

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

8252

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

8322P

xxxxxxxxxxxxxxx

30.590

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

8272

Teruggenomen
.............................................................................................................

8282

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

8292

Afgeboekt
.............................................................................................................

8302

.............................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(-)/(+)

8312

.............................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(-)/(+)

99892

.............................................................................................................
Andere wijzigingen

(-)/(+)

99902

5.565

689

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

8322

36.844

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
......................................................................
VAN HET BOEKJAAR

(23)

46.268
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN

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

8392P

xxxxxxxxxxxxxxx

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

8362

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

8372

..........................................................................................................
Overboekingen van een post naar een andere

(+)/(-)

8382

..........................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99912

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

8392

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

8452P

xxxxxxxxxxxxxxx

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

8412

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

8422

Afgeboekt
..........................................................................................................

8432

..........................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99922

..........................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8442

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

8452

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

8522P

xxxxxxxxxxxxxxx

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

8472

Teruggenomen
..........................................................................................................

8482

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

8492

Afgeboekt
..........................................................................................................

8502

..........................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99932

..........................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere

(+)/(-)

8512

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

8522

Niet-opgevraagde...........................................................................................
bedragen per einde boekjaar

8552P

Mutaties
..........................................................................................................
tijdens het boekjaar

8542

(+)/(-)

Niet-opgevraagde...........................................................................................
bedragen per einde boekjaar

8552

NETTOBOEKWAARDE
...........................................................................................
PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(284)

xxxxxxxxxxxxxxx

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
NETTOBOEKWAARDE
...........................................................................................
PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

285/8P

xxxxxxxxxxxxxxx

598

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

8582

Terugbetalingen
..........................................................................................................

8592

Geboekte
..........................................................................................................
waardeverminderingen

8602

Teruggenomen
..........................................................................................................
waardeverminderingen

8612

..........................................................................................................
Omrekeningsverschillen

(+)/(-)

99952

..........................................................................................................
Overige

(+)/(-)

8632

NETTOBOEKWAARDE
...........................................................................................
PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

(285/8)

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
................................................................................................
EINDE VAN HET
BOEKJAAR

8652

595

3
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STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES
Codes
Geconsolideerde
..........................................................................................................
reserves per einde van het boekjaar
(+)/(-)

9910P

Boekjaar

Vorig boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

26.884

Wijzigingen tijdens het boekjaar:
Aandeel
..........................................................................................................
van de groep in het geconsolideerde resultaat

(+)/(-)

99002

1.506

............................................................................................................................
Andere wijzigingen

(+)/(-)

99003

-3.437

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

-3.960

Andere
Geconsolideerde
..........................................................................................................
reserves per einde van het boekjaar
(+)/(-)

522
(9910)

24.953
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STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN EN DE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

99201P

xxxxxxxxxxxxxxx

POSITIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
Nettoboekwaarde
..........................................................................................................
per einde van het boekjaar

18.095

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

99021

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

99031

..........................................................................................................
Afschrijvingen

99041

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

99051

..........................................................................................................
Andere wijzigingen

99061

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

99201

-2.585

15.510

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

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

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

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

8811

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

8821

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

8831

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

8841

Overige leningen ...........................................................................................................................

8851

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8861

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

8881

5.014

8871

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

8891

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

8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen .............................................
........................

5.014

(42)

5.014

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

8802

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

8812

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

8822

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

8832

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

8842

Overige leningen ...........................................................................................................................

8852

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8862

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

8882
8892

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

8902
8912

Financiële schulden ..................................................................................................................................

8803

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

8813

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

8823

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

8833

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

8843

Overige leningen ...........................................................................................................................

8853

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8863

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

8883

21.856

7.552

7.552

8873

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

8893

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

8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar ..................................................
..................................................
..................................................

21.856

8872

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

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar doch hoogstens
5 jaar ..........................................................................................................................................................
........
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

21.856

8913

7.552
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Codes

Boekjaar

SCHULDEN (OF 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 ................................................................................................................................
.
Leveranciers .................................................................................................................................

8982

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

9002

8992

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

9012

Belastingen....................................................................................................................................
......
Bezoldigingen en sociale lasten....................................................................................................

9032

Overige schulden
................................................................................................................................
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden, gesteld of onherroepelijk beloofd op
de activa van de in de consolidatie opgenomen onderneming ..........................................................
..........................................................
.........

9022

9042
9052
9062
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RESULTATEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

NETTO-OMZET
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

Uitsplitsing per geografische markt
Caraïbisch gebied

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

16.650

16.176

99083

GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (IN EENHEDEN) EN
PERSONEELSKOSTEN
Consoliderende onderneming en integraal geconsolideerde
dochterondernemingen
...............................................................................................................................
Gemiddeld personeelsbestand

90901

...............................................................................................................................
Arbeiders

90911

...............................................................................................................................
Bedienden

90921

...............................................................................................................................
Directiepersoneel

90931

...............................................................................................................................
Anderen

90941

5

5

5

5

148

137

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

99621

...............................................................................................................................
Pensioenen

99622

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen
...............................................................................................................................

99081

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

90902

...............................................................................................................................
Arbeiders

90912

...............................................................................................................................
Bedienden

90922

...............................................................................................................................
Directiepersoneel

90932

...............................................................................................................................
Anderen

90942

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

99623

...............................................................................................................................
Pensioenen

99624

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen
...............................................................................................................................

99082
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RESULTATEN

Codes
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN ........................................................
........................................................
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...........................................................
.......
...........................................................
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op
. ......................................................
immateriële en materiële vaste activa

Boekjaar

Vorig boekjaar

Boekjaar

Vorig boekjaar

76
76A
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

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .............................................

764/8

Waaronder ..........................................................................................
Niet-recurrente financiële opbrensten ........................................................
........................................................
Terugneming van waardeverminderingen
op financiële vaste activa ........
.......
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ......................................................................................................

76B
761
7621

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................

7631

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................

769

Waaronder ..........................................................................................

Codes
NIET-RECURRENTE KOSTEN ......................................................................
.................................................
Niet-recurrente bedrijfskosten ...................................................................
....................................................
Niet-recurrente afschrijvingen en
waardeverminderingen op

66
66A

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ....................

660

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

Andere niet-recurrente bedrijfskosten .....................................................

664/7

Waaronder ..........................................................................................
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)
Niet-recurrente financiële kosten ...............................................................
........................................................
Waardeverminderingen op financiële
vaste activa ...................................

6690
66B
661

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

6621

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .....................

6631

Andere niet-recurrente financiële kosten .................................................

668

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

6691

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

9963
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RESULTATEN

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 ....................................................................................................
...................
Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het
resultaat van het boekjaar ...........................................................................
............................................

99084

99085
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen
werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van
.............................................................................................................................................................
derden

Boekjaar

9149

ZAKELIJKE ZEKERHEID 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

van.........................................................................................................................................................
derden

99087

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

9217

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

9218

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

9219

85.044

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

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

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

Boekjaar
AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN, die niet weergegeven zijn in de resultatenrekening of balans
Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbrak van COVID-19 officieel
als pandemie wordt beschouwd. Hoewel de volledige impact van de COVID-19-crisis op dit moment
ongekend is en de voorschrijdende maatregelen niet
kunnen ingeschat worden, is het bestuurdsorgaan van oordeel dat voldoende maatregelen werden genomen
om de negatieve impact zoveel als mogelijk in te perken

2
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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 zijn voor de
beoordeling van de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen
Aspiravi Antillen NV
Bankwaarborg ten gunste van Dexia Credit Local (in USD)

3.200

Er werd een waarborg verstrekt aan NuCuraçao Windparken BV in het kader van een ESSA (Equity Support
and Subordination Agreement)
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FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

Codes

Boekjaar

DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE GECONSOLIDEERDE
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

Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend door de consoliderende onderneming, door
......................................................................................................................................................................
een dochteronderneming of een geassocieerde vennootschap

99098

Codes

16

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

9507

7

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

95071

2

Andere controleopdrachten ................................................................................................................
......................................................
Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................
......................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ..........................................................................
..........................................................................
..................

95091

95072
95073

9509

95092
95093

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

25/33

Nr.

CONSO 5.18

0665.755.639

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

VOOR IEDERE CATEGORIE AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN DIE NIET GEWAARDEERD ZIJN OP BASIS VAN DE REËLE
WAARDE
Boekjaar
Vorig boekjaar
Categorie afgeleide
Speculatie/
financiële
Ingedekt risico
dekking
instrumenten
SWAP

Rente

Dekking

Omvang

Boekwaarde

18.251.230

Reële waarde

0

Boekwaarde

330

Boekwaarde

Reële waarde

0

-597

Reële waarde

FINANCIËLE VASTE ACTIVA GEBOEKT TEGEN EEN HOGER BEDRAG DAN
HUN REËLE WAARDE
Bedrag van de afzonderlijke activa of van passende groepen ervan

Redenen waarom de boekwaarde niet is verminderd

Elementen die toelaten te veronderstellen dat de boekwaarde zal kunnen
worden gerealiseerd
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG

Aspiravi International NV
Vaarnewijkstraat 17
8530 Harelbeke
BTW BE 0665.755.639
RPR Kortrijk

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE
ALGEMENE VERGADERING VAN 19 APRIL 1010
OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Geachte aandeelhouders,
Overeenkomstig de wet en de statuten van onze vennootschap, hebben wij de eer U hierna verslag
uit te brengen over de geconsolideerde activiteit van onze vennootschap in haar derde boekjaar <lat
eindigde op 3 l december 20 l9 en te beslissen om de geconsolideerde jaarrekening vast le leggen
op de wijze zoals afte lezen valt op de als bijlage I opgenomen document.
De vennootschap werd opgericht met als doe! het actief beheren van participaties in bedrijven
actief in groene stroomprojecten in het buitenland.
Het geconsolideerd eigen vermogen voor winstverdeling bedraagt € 33.090.025. Dit eigen
vermogen bestaat onder meer uit het geplaatst kapitaal van de vennootschap voor een bedrag van
geconsolideerde
reserves
voor
een
bedrag
van
€ 24.952.6 16
en
€ 8. 185.1 31 ,
omrekeningsverschillen voor € -47.722
Het geconsolideerd resultaat van het boekjaar bedraagt € 3.436.070. Het aandeel van derden in het
geconsolideerd resultaat bedraagt € 1.929.792 en het aandeel van de groep in het resultaat bedraagt
€ 1.506.278
Heden is ook de gemeenschap in Cura,;:ao zwaar getroffen door het Coronavirus en worden er door
de lokale overheid gelijkaardige maatregelen opgelegd als in Belgie. Deze worden door onze
bedrijven nageleefd.
Er is sedert 20 maart 2020 een deviezenbeperking ingesteld. Ten gevo lge van de gedaalde
economische activiteit is het e lektriciteitsverbruik aanzien lijk gedaald en werd door het
elektriciteitsbedrijf melding gemaakt van Force Majeure betreffende de door hen af te nemen
hoeveelheid elektriciteit van de windparken en de netstabiliteit.. Het is nu onmogelijk in te schatten
wat de gevolgen hiervan voor de vennootschap zullen zijn. De Raad van Bestuur volgt <lit van nabij
op.
De risico's of onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt, zijn deze die
gangbaar zijn voor de sectoren waarin de vennootschap actief is.
Er werden geen andere bijzondere risico's of onzekerheden ge"identificeerd die van die aard zij n <lat
deze hierbij dienen beschreven te worden.

Verslag Consolidatie van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
Aspiravi [nternational nv
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Bovendien achten wij het nuttig de vergadering mee le delen dat:

I.

Er in het afgelopen boekjaar geen werkzaamheden werden verricht op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling.

2.

Er zich na afsluiting van het boekjaar geen belang rijke gebeurtenissen bebben voorgedaan
die een invloed kunnen hebben op de geconso lideerde j aarrekening die aan de algemene
vergadering wordt voorgelegd.

3.

In het afgelopen j aar geen handelingen werden geste ld waarop artikel 7:96 WVV van
toepassing is, en waarvan melding diende gemaakt aan de commissaris.

4 . Er, met uitzondering van de mogelijke financiele risico's die het gevolg zijn van de
COVID- 19 crisis, geen omstandigheden waren die de ontwikkeling van het geconsolideerd
gebeel aanmerkelijk kunnen befovloeden .
5. De groep geen gebruik maakt van financiele instrumenten die van betekenis zijn voor de
beoordeling van haar activa, passiva, financiele positie en resultaat. Het betreft met name
bet gebruik van " interest rate swaps" of IRS. Dit instrument werd aangegaan teneinde het
risico van de volatiliteit van de korte termijn rentevoet (waartegen de Jeningen door een
aanta l banken werden gefinancierd) tegen te gaan.
6.

De beschrijving van de voom aam ste risico's en onzekerbeden waarrnee de vennootschap
wordt geconfro nteerd, alsook van baar positie, baar voorzienbare evolutie of de
aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op de vennootschap haar toekomstige
ontwikkeling, in dit verslag werden opgenomen.

De Raad van Bestuur wens! de aandeelhouders te bedanken voor bet vertrouwen.

3 1 maart 2020

Digitaal ondertekend
door Mark Vanleeuw
(Signature)
Datum: 07/04/2020
18:20:09

Digitaal ondertekend
door Stephan
Claerhout (Signature)
Datum: 09/04/2020
09:02:15

Mark Van leeuw

Stephan C laerhout

Bestuurder

Bestuurder

De Raad van Bestuur

Verslag Consolidatie van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergaderi ng
Asp iravi [nternational nv
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VERSLAG VAN Di; COMMISSARIS
AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ASPIRAVI INTERNATIONAL
OVER HET BOEK AAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2019

(GECONSOLIDEERDE JAARREKENING)
(RPR GENT, AFDELING IK ORTRIJK- BTW BE 0665.755,. 639)

In het kader van de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening van Aspiravi International
NV (de "Vennoolschap"), en haar filialen (samen "de Groep") leggen wij u ons commissarisverslag voor.
Dit bevat ons verslag over de geconsolideerde jaarrekening alsook de overige door wet- en regelgeving
geslelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 28
oktober 2016, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum
van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019,
Wij hebben de wettelijke conl role van de geconsolideerde jaarrekening van Aspiravi International NV
uitgevoerd gedurende 2 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de geconsolidee1rde jaarrekening - Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de wettelijke controle uilgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep, die
de geconsolideerde balans op 31 december 2019 omvat, alsook de geconsolideerde resultatenreken ing
over het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met de belangrijkste gehanteerde
grondslagen voor financiele verslaggeving en overige infonnatieverschaffing, waarvan het balanstotaal
79.433.755 EUR bedraagt en waarvan de resullatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van
3.436.070 EUR.

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van
de financiele loestand van de Groep op 31 december 2019 alsook van z ijn geconsolideerde resul!aten
over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeens1emming met het in Belgie van toepassing
zijnde boekhovdkundig referenliestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zeals van
toepassing in Belgie. Onze verantwoordelijkheden op grand van deze standaarden zijn verder
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beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de
geconsolideerde jaarrekening" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant
zijn voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening in Belgie nageleefd, met inbegrip van deze
met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ans verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ans oordeel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opsteilen van de gec-onsolideerde
jaarrekening
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor he! opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met hel in Belgie van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel. alsook voor het implementeren van de interne beheersing die hel bestuursorgaan
noodzakelijk acht voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijking van
materieel belang bevat die hel gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het
inschatten van de mogelijkheid van de Groep om zijn continuneit te handhaven, het toelichten, indien
van toepassing, van aangelegenheden die met continurteit verband houden en het gebruiken van de
continuneitsveronderstelling. tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de Groep te liquideren
of om de bedrijfsactiviteiten te beeindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dil te doen.
Verantwoorde/ijkheden van de commissaris voor de controle van de geconsolideerde
jaarrekening
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de
geconsolideerde jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van tauten en het uilbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is
opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau va n zekerheid, maar is geen garantie
dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voorc:foen als gevolg van fraude of fouten en
warden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan warden verwacht dat zij,
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individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze
jaarrekening, be"invloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglemenlair en normalief kader dat van
toepassing is op de centrele van de jaarrekening in Belgie na. Een wettelijke controle biedt evenwel
geen zekerheid omtrent de toekomslige levensvatbaarheid van de Groep, noch omtrenl de efficientie of
de doeltreffendheid waarmee de bestuursorganen de bedrijfsvoering van de Groep ter hand heeft
genomen of zal nemen.

Als deel van een controle uilgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en hand haven wij een professioneel-kritische inslelling gedurende de cont role. We
voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
•

he! idenlificeren en inschatten van de risico's dal de geconsolideerde jaarrekening een afwijking
van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, hel bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis veer ens oordeel. Hel risico va n het niet detecteren va n een van
malerieel belang zijnde afwijking is grater indien die afwijking hel gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelij k verkeerd voorstellen
van zaken of hel doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de inlerne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel
controlewerkzaarnheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet
zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersJng van de
Groep;
hel evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiEile verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door hel bestuursorgaan gemaakte schallingen en van
de daarop betrekking hebbende toelichti ngen;

•

het concluderen of de door het bestuursorgaan gehanteerde continurteitsvero nderstelling
aanvaardbaar is, en hel concluderen, op basis va n de verkregen controle-informatie, of er een
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omslandigheden
die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Groep om zijn continui'leit
le handhaven. lndien wij concluderen dater een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag le vestigen op de daarop betrekking
hebbende toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening, of, indien deze toelichtingen
inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
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informatie die verkregen is tot de datum van ans commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Groep zijn continuneit niet langer kan
handhaven;
•

het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de geconsolideerde
jaarrekening, en van de vraag of de geconsolideerde jaarrekening de onderliggende transacties en
gebeurtenissen weergeeft op een wijz.e die leidt tot een getrouw beeld;

•

het verkrijgen van voldoende en geschik1e controle-informa1ie met betrekking tot de financiele
informatie van de entiteiten of bedrijfsactiviteiten binnen de Groep gericht op het tot uitdru kking
brengen van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening. WiJ zijn verantwoordelijk voor de
aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. W ij blijven ongedeeld
verantwoordelijk voor ans oordeel.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen
in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Verantwoordefijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de
geconsolideerde jaarrekening.

Verantwoordefijkheden van de commissaris

In het kader van ans mandaal en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herziene versie 2020)
'bij de in Belgie van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA's), is het onze
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag over de
geconsolideerde jaarrekening te verifieren , alsook verslag over deze aangelegenheid uit le brengen.

Aspecten betreffende hetjaarversfag over de geconsolideerde jaarrekening

Na het uiivoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag over de geconsolideerde
jaarrekening, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de geconsolideerde jaarrekening
voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig het artikel 3:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
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In de context van onze controle van de gecoosolideerde jaarrekening, zijn wij !evens verantwoordelijk
voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag
over de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van maierieel belang bevat, hetzij informatie die
onjuist vermeld is of anderszins mis!eidend is. In het !icht van de werkzaamheden die wij hebben
uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang l e melden.

Vermeldingen betrefferrde de onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de
wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening verricht, en ons bedrij fsrevisorenkantoor is in
de ioop van ans mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Groep.

De honoraria voor de bljkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle bedoeld in
artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en veren igingen werden correct vermeld en
uitgesplitst in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

Slnt-Niklaas, 14 april 2020
VGD Bedrijfsrevisoren CVBA (BV ender het WVV)
Commissaris
Vertegenwoordigd door

Jurgen Lelie
Bedrijfsrevisor
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