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IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging) 
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Rechtsvorm:  ...............................................................................................................................................................................................  
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Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van  .................................................................................................................  
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Ondernemingsnummer  
 

DATUM  / / van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van 
de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 

 
 

JAARREKENING   

goedgekeurd door de algemene vergadering van  / / 
 

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

Vorig boekjaar van  / / tot  / / 
 
De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet2 identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt. 
 
 
Totaal aantal neergelegde bladen:  ..........................  Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd 
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Nr.   VOL-kap 2.1 
 
 

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN 
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN 

AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE 

 
 
 
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN  
 
VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de 
vennootschap 
 
 
 
 

BE 0448.204.633

Finance & Management International
Nr.: BE 0466.829.326
Industriezone 7, 3400 Landen, België

Gedelegeerd bestuurder
01/06/2016 - 01/06/2022

Vertegenwoordigd door:

Timothy Hutton
419 M7, Namprae, Hang Dong, 50230 Chiang Mai, Thailand

James Clarke
Baytree House, Parkfield Road 0, WA16NP Knutsford, Verenigd Koninkrijk

Voorzitter van de Raad van Bestuur
03/06/2020 - 03/06/2026

Patrick Chassagne
Rue d'Anjou 18bis, 75008 Parijs, Frankrijk

Bestuurder
01/06/2016 - 01/06/2022

Tom Frost
Oaklands Park 27, OL4 4JY Oldham, Verenigd Koninkrijk

Bestuurder
06/06/2018 - 05/06/2024

Mazars Bedrijfsrevisoren BCVBA
Nr.: BE 0428.837.889
Berchemstadionstraat 78, 2600 Berchem (Antwerpen), België
Lidmaatschapsnr.: B00021

Commissaris
03/06/2020 - 05/06/2024

Vertegenwoordigd door:

Anton Nuttens
(Commissaris)
Sint Willebrorduslaan 30, 2970 Schilde, België
Lidmaatschapsnr.: A01892

First - VOL-kap2021 - 2 / 65



 

 

Nr.   VOL-kap 2.2 
 

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE (VERVOLG) 
 
Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe 
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 
beroepen. 
 

De jaarrekening werd / werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de 
commissaris is. 
 
In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of 
bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht: 

A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap,  

B. Het opstellen van de jaarrekening, 

C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of  

D. Het corrigeren van de jaarrekening. 
 
Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen 
hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn 
lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht. 
 

Naam, voornamen, beroep en woonplaats 
Lidmaatschaps-

nummer 

Aard van de 
opdracht 

(A, B, C en/of D) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
  

                                                      
  Schrappen wat niet van toepassing is. 
 Facultatieve vermelding. 
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JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ACTIVA

Oprichtingskosten .................................................................... 6.1 20 ............................. .............................

VASTE ACTIVA ........................................................................... 21/28 19.380.471,58 23.193.127,92

Immateriële vaste activa .......................................................... 6.2 21 11.464,40 87.020,22

Materiële vaste activa .............................................................. 6.3 22/27 8.969.800,97 10.380.864,13

Terreinen en gebouwen ......................................................... 22 1.101.035,67 1.153.658,03

Installaties, machines en uitrusting ........................................ 23 7.560.827,20 8.569.656,89

Meubilair en rollend materieel ............................................... 24 79.744,59 112.743,55

Leasing en soortgelijke rechten ............................................. 25 228.193,51 456.387,07

Overige materiële vaste activa .............................................. 26 ............................. .............................

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................ 27 ............................. 88.418,59

Financiële vaste activa ............................................................6.4/6.5.1 28 10.399.206,21 12.725.243,57

Verbonden ondernemingen ................................................... 6.15 280/1 10.362.912,51 12.688.949,87

Deelnemingen ................................................................... 280 3.435.000,00 3.435.000,00

Vorderingen ...................................................................... 281 6.927.912,51 9.253.949,87
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ................................................................................... 6.15 282/3 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................... 282 ............................. .............................

Vorderingen ...................................................................... 283 ............................. .............................

Andere financiële vaste activa ............................................... 284/8 36.293,70 36.293,70

Aandelen ........................................................................... 284 ............................. .............................

Vorderingen en borgtochten in contanten ......................... 285/8 36.293,70 36.293,70
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VLOTTENDE ACTIVA ................................................................... 29/58 6.660.071,61 6.209.182,36

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

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

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

Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................ 3 2.577.717,22 1.686.434,08

Voorraden .............................................................................. 30/36 2.577.717,22 1.686.434,08

Grond- en hulpstoffen ....................................................... 30/31 1.491.441,36 1.200.123,54

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

Gereed product ................................................................. 33 1.086.275,86 486.310,54

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

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .................. 35 ............................. .............................

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

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

Vorderingen op ten hoogste één jaar ..................................... 40/41 3.349.876,27 4.384.471,18

Handelsvorderingen .............................................................. 40 2.565.051,66 3.902.266,92

Overige vorderingen .............................................................. 41 784.824,61 482.204,26

Geldbeleggingen ......................................................................6.5.1/6.6 50/53 5.678,36 5.774,85

Eigen aandelen ...................................................................... 50 3.363,50 4.239,50

Overige beleggingen ............................................................. 51/53 2.314,86 1.535,35

Liquide middelen ...................................................................... 54/58 663.750,81 75.146,27

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.6 490/1 63.048,95 57.355,98

TOTAAL VAN DE ACTIVA ........................................................ 20/58 26.040.543,19 29.402.310,28
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN ..................................................................... 10/15 15.949.573,54 18.971.589,04

Inbreng ...................................................................................... 6.7.1 10/11 13.899.452,96 13.899.452,96

Kapitaal .................................................................................. 10 7.541.124,87 7.541.124,87

Geplaatst kapitaal ............................................................. 100 7.541.124,87 7.541.124,87

Niet-opgevraagd kapitaal 4 ................................................ 101 ............................. .............................

Buiten kapitaal ....................................................................... 11 6.358.328,09 6.358.328,09

Uitgiftepremies .................................................................. 1100/10 6.358.328,09 6.358.328,09

Andere .............................................................................. 1100/19 ............................. .............................

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

Reserves ................................................................................... 13 854.112,49 854.112,49

Onbeschikbare reserves ........................................................ 130/1 854.112,49 854.112,49

Wettelijke reserve ............................................................. 130 754.112,49 754.112,49

Statutair onbeschikbare reserves ..................................... 1311 ............................. .............................

Inkoop eigen aandelen ..................................................... 1312 100.000,00 100.000,00

Financiële steunverlening ................................................. 1313 ............................. .............................

Overige ............................................................................. 1319 ............................. .............................

Belastingvrije reserves .......................................................... 132 ............................. .............................

Beschikbare reserves ............................................................ 133 ............................. .............................

Overgedragen winst (verlies) ........................................(+)/(-) 14 1.196.008,09 4.218.023,59

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

Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het
netto-actief 5 .............................................................................. 19 ............................. .............................

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN .................... 16 334.438,24 16.777,99

Voorzieningen voor risico's en kosten ................................... 160/5 334.438,24 16.777,99

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............................ 160 6.689,43 16.777,99

Belastingen ............................................................................ 161 ............................. .............................

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............................. 162 ............................. .............................

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

Overige risico's en kosten ...................................................... 6.8 164/5 327.748,81 .............................

Uitgestelde belastingen ........................................................... 168 ............................. .............................

__________________________
4 Bedrag in mindering te brengen van het geplaatste kapitaal

5 Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

SCHULDEN ................................................................................. 17/49 9.756.531,41 10.413.943,25

Schulden op meer dan één jaar .............................................. 6.9 17 1.180.524,56 1.890.894,04

Financiële schulden ............................................................... 170/4 1.180.524,56 1.890.894,04

Achtergestelde leningen ................................................... 170 ............................. .............................

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................... 172 15.973,76 144.526,26

Kredietinstellingen ............................................................ 173 1.164.550,80 1.746.367,78

Overige leningen ............................................................... 174 ............................. .............................

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

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

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 176 ............................. .............................

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

Schulden op ten hoogste één jaar .......................................... 6.9 42/48 8.576.006,85 8.523.049,21

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 1.417.325,80 1.447.221,62

Financiële schulden ............................................................... 43 2.432.191,33 1.635.117,62

Kredietinstellingen ............................................................ 430/8 2.432.191,33 1.635.117,62

Overige leningen ............................................................... 439 ............................. .............................

Handelsschulden ................................................................... 44 2.737.416,88 3.344.884,87

Leveranciers ..................................................................... 440/4 2.737.416,88 3.344.884,87

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................... 46 1.151.588,64 789.905,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten ......................................................................... 6.9 45 757.484,20 805.920,10

Belastingen ....................................................................... 450/3 109.257,56 110.210,86

Bezoldigingen en sociale lasten ....................................... 454/9 648.226,64 695.709,24

Overige schulden ................................................................... 47/48 80.000,00 500.000,00

Overlopende rekeningen ......................................................... 6.9 492/3 ............................. .............................

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..................................................... 10/49 26.040.543,19 29.402.310,28
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RESULTATENREKENING

Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten ................................................................ 70/76A 23.504.058,61 29.933.854,63

Omzet .................................................................................... 6.10 70 23.180.653,30 29.560.769,16
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..............(+)/(-) 71 ............................. .............................

Geproduceerde vaste activa .................................................. 72 ............................. .............................

Andere bedrijfsopbrengsten .................................................. 6.10 74 323.405,31 373.085,47

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...................................... 6.12 76A ............................. .............................

Bedrijfskosten .......................................................................... 60/66A 26.740.108,62 28.813.962,41

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............................. 60 13.002.589,79 16.512.495,86

Aankopen .......................................................................... 600/8 13.893.872,93 16.791.288,70

Voorraad: afname (toename) ..................................(+)/(-) 609 -891.283,14 -278.792,84

Diensten en diverse goederen ............................................... 61 8.130.492,30 6.335.243,04

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..............(+)/(-) 6.10 62 3.570.867,34 3.839.324,89
Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 1.617.158,60 1.985.689,37
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in
uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) ..........................................................(+)/(-) 6.10 631/4 -52.723,00 -32.809,76
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) .................................(+)/(-) 6.10 635/8 327.748,81 .............................

Andere bedrijfskosten ............................................................ 6.10 640/8 143.974,78 174.019,01

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

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................................... 6.12 66A ............................. .............................

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .......................................(+)/(-) 9901 -3.236.050,01 1.119.892,22

Nr. VOL-kap 4BE 0448.204.633
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Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Financiële opbrengsten ........................................................... 75/76B 429.581,02 341.563,06

Recurrente financiële opbrengsten ........................................ 75 429.581,02 341.563,06

Opbrengsten uit financiële vaste activa ............................ 750 330.025,44 330.025,44

Opbrengsten uit vlottende activa ...................................... 751 77.081,23 6.646,63

Andere financiële opbrengsten ......................................... 6.11 752/9 22.474,35 4.890,99

Niet-recurrente financiële opbrengsten ................................. 6.12 76B ............................. .............................

Financiële kosten ..................................................................... 65/66B 213.164,51 544.246,54

Recurrente financiële kosten ................................................. 6.11 65 213.164,51 544.246,54

Kosten van schulden ............................................................. 650 209.222,19 537.132,76
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan
voorraden, bestellingen in uitvoering en handels-
vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ...............(+)/(-) 651 ............................. .............................

Andere financiële kosten ....................................................... 652/9 3.942,32 7.113,78

Niet-recurrente financiële kosten ........................................... 6.12 66B ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting .........(+)/(-) 9903 -3.019.633,50 917.208,74

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen .......................... 780 ............................. .............................

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ....................... 680 ............................. .............................

Belastingen op het resultaat .........................................(+)/(-) 6.13 67/77 2.382,00 15.879,91

Belastingen ............................................................................ 670/3 2.382,00 15.879,91
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................. 77 ............................. .............................

Winst (Verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) 9904 -3.022.015,50 901.328,83

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ........................... 789 ............................. .............................

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........................ 689 ............................. .............................

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ..........(+)/(-) 9905 -3.022.015,50 901.328,83

Nr. VOL-kap 4BE 0448.204.633
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RESULTAATVERWERKING

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) 9906 1.196.008,09 4.246.895,54

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar ...................................(+)/(-) (9905) -3.022.015,50 901.328,83

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar .........................(+)/(-) 14P 4.218.023,59 3.345.566,71

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

aan de inbreng ................................................................................................ 791 ............................. .............................

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

Toevoeging aan het eigen vermogen .............................................................. 691/2 ............................. 28.871,95

aan de inbreng ................................................................................................ 691 ............................. .............................

aan de wettelijke reserve ................................................................................ 6920 ............................. 28.871,95

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

Over te dragen winst (verlies) ................................................................(+)/(-) (14) 1.196.008,09 4.218.023,59

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

Uit te keren winst ............................................................................................... 694/7 ............................. .............................

Vergoeding van de inbreng ............................................................................. 694 ............................. .............................

Bestuurders of zaakvoerders .......................................................................... 695 ............................. .............................

Werknemers ................................................................................................... 696 ............................. .............................

Andere rechthebbenden ................................................................................. 697 ............................. .............................

Nr. VOL-kap 5BE 0448.204.633
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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 618.299,79

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

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8051 618.299,79

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8121P xxxxxxxxxxxxxxx 618.299,79

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

Teruggenomen ............................................................................................... 8081 ........................

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8101 ........................

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8121 618.299,79

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 81311 ........................

Nr. VOL-kap 6.2.1BE 0448.204.633
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN

SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 1.460.633,68

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

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8052 1.460.633,68

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122P xxxxxxxxxxxxxxx 1.373.613,46

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8072 75.555,82

Teruggenomen ............................................................................................... 8082 ........................

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8102 ........................

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8122 1.449.169,28

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 211 11.464,40
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GOODWILL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8053P xxxxxxxxxxxxxxx 29.173.101,75

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

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8053 29.173.101,75

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8123P xxxxxxxxxxxxxxx 29.173.101,75

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

Teruggenomen ............................................................................................... 8083 ........................

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8103 ........................

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8123 29.173.101,75

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

Nr. VOL-kap 6.2.4BE 0448.204.633
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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 6.254.479,61

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8161 27.439,95

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8191 6.281.919,56

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251P xxxxxxxxxxxxxxx 361.924,56

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

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

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

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8251 361.924,56

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321P xxxxxxxxxxxxxxx 5.462.746,14

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8271 80.062,31

Teruggenomen ............................................................................................... 8281 ........................

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8301 ........................

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8321 5.542.808,45

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (22) 1.101.035,67
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192P xxxxxxxxxxxxxxx 29.506.686,09

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8162 98.082,16

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8182 88.418,59

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8192 29.693.186,84

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252P xxxxxxxxxxxxxxx 4.939.278,48

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

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

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

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

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8252 4.939.278,48

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322P xxxxxxxxxxxxxxx 25.876.307,68

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8272 1.195.330,44

Teruggenomen ............................................................................................... 8282 ........................

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8302 ........................

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8322 27.071.638,12

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (23) 7.560.827,20
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193P xxxxxxxxxxxxxxx 843.655,20

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa ................ 8163 5.017,51

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8173 8.500,00

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8193 840.172,71

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

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

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

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323P xxxxxxxxxxxxxxx 730.911,65

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8273 38.016,47

Teruggenomen ............................................................................................... 8283 ........................

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8303 8.500,00

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8323 760.428,12

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (24) 79.744,59
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194P xxxxxxxxxxxxxxx 1.597.354,87

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

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8194 1.597.354,87

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

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

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

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

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

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324P xxxxxxxxxxxxxxx 1.140.967,80

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8274 228.193,56

Teruggenomen ............................................................................................... 8284 ........................

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8304 ........................

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

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ........ 8324 1.369.161,36

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (25) 228.193,51

WAARVAN

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

Installaties, machines en uitrusting ................................................................. 251 228.193,51

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

ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8196P xxxxxxxxxxxxxxx 88.418,59

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

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

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8186 -88.418,59

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

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

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

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

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

Teruggenomen ............................................................................................... 8286 ........................

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8306 ........................

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

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391P xxxxxxxxxxxxxxx 3.435.000,00

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

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

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

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8391 3.435.000,00

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

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

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

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

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 ............................................................................................... 8481 ........................

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

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8501 ........................

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (280) 3.435.000,00

VERBONDEN ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 281P xxxxxxxxxxxxxxx 9.253.949,87

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

Terugbetalingen .............................................................................................. 8591 2.326.037,36

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

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

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8621 ........................

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (281) 6.927.912,51

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8651 ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - DEELNEMINGEN EN AANDELEN

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen ............................................................................................... 8363 ........................

Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................... 8373 ........................

Overboekingen van een post naar een andere ....................................(+)/(-) 8383 ........................

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar ......................................... 8393 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8413 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8423 ........................

Afgeboekt ........................................................................................................ 8433 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8443 ........................

Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................... 8453 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt .......................................................................................................... 8473 ........................

Teruggenomen ............................................................................................... 8483 ........................

Verworven van derden .................................................................................... 8493 ........................

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .................................. 8503 ........................

Overgeboekt van een post naar een andere ........................................(+)/(-) 8513 ........................

Waardeverminderingen per einde van het boekjaar ...................................... 8523 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutaties tijdens het boekjaar .................................................................(+)/(-) 8543 ........................

Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar ............................... 8553 ........................

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

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... 285/8P xxxxxxxxxxxxxxx 36.293,70

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen ................................................................................................. 8583 ........................

Terugbetalingen .............................................................................................. 8593 ........................

Geboekte waardeverminderingen ................................................................... 8603 ........................

Teruggenomen waardeverminderingen .......................................................... 8613 ........................

Wisselkoersverschillen .........................................................................(+)/(-) 8623 ........................

Overige mutaties ...................................................................................(+)/(-) 8633 ........................

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...................................... (285/8) 36.293,70

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER EINDE

BOEKJAAR ........................................................................................................... 8653 ........................
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Nr.   VOL-kap 6.5.1 
 

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN 
 
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN 
 
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 
284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van 
die vennootschap 
 

NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en, zo het een onderneming naar 

Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER 

Aangehouden maatschappelijke rechten Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 

Aard 

rechtstreeks dochters
Jaarrekening 

per 
Munt-
code 

Eigen vermogen Nettoresultaat 

Aantal % % 
(+) of (-) 

(in eenheden) 
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Coil GmbH
DE227297360
Buitenlandse onderneming
Claude-Breda-Strasse 1, 06406
Bernburg, Duitsland 31/12/2020 EUR 8.907.857,77 29.782,23

kapitaalsaandelen 100 100,0 0,0
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GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN

Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen ...... 51 2.314,86 1.535,35

Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ......... 8681 2.314,86 1.535,35

Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag ............................................................. 8682 ........................ ........................

Edele metalen en kunstwerken ..................................................................... 8683 ........................ ........................

Vastrentende effecten ..................................................................................... 52 ........................ ........................

Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen .......................... 8684 ........................ ........................

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen .................................................... 53 ........................ ........................

Met een resterende looptijd of opzegtermijn van
hoogstens één maand ............................................................................. 8686 ........................ ........................

meer dan één maand en hoogstens één jaar .......................................... 8687 ........................ ........................

meer dan één jaar .................................................................................... 8688 ........................ ........................

Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen ................................. 8689 ........................ ........................

Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
Leveranciers ...................................................................................................................................................... 15.631,52

Verzekeringen ................................................................................................................................................... 21.123,24

Subsidies ........................................................................................................................................................... 6.100,00

Intresten ............................................................................................................................................................. 20.194,19
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STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

STAAT VAN HET KAPITAAL

Kapitaal
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... 100P xxxxxxxxxxxxxxx 7.541.124,87

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar ............................................... (100) 7.541.124,87

Codes Bedragen Aantal aandelen

Wijzigingen tijdens het boekjaar
..................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen

aandelen .................................................................................................... 7.541.124,87 2.792.387

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

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

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

Aandelen op naam .......................................................................................... 8702 xxxxxxxxxxxxxx 990.165

Gedematerialiseerde aandelen ....................................................................... 8703 xxxxxxxxxxxxxx 1.802.222

Codes
Niet-opgevraagd

bedrag
Opgevraagd,

niet-gestort bedrag

Niet-gestort kapitaal
Niet-opgevraagd kapitaal ................................................................................ (101) ........................ xxxxxxxxxxxxxx

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................................................................... 8712 xxxxxxxxxxxxxx ........................

Aandeelhouders die nog moeten volstorten
..................................................................................................................... ........................ ........................

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

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

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

Codes Boekjaar

Eigen aandelen
Gehouden door de vennootschap zelf

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8721 837,19

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8722 310

Gehouden door haar dochters

Kapitaalbedrag ............................................................................................................................... 8731 ........................

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8732 ........................

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen
Als gevolg van de uitoefening van conversierechten

Bedrag van de lopende converteerbare leningen .......................................................................... 8740 ........................

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8741 ........................

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8742 ........................

Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten

Aantal inschrijvingsrechten in omloop ............................................................................................ 8745 ........................

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ............................................................................................... 8746 ........................

Maximum aantal uit te geven aandelen .......................................................................................... 8747 ........................

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal ..................................................................................................... 8751 ........................

Nr. VOL-kap 6.7.1BE 0448.204.633

First - VOL-kap2021 - 23 / 65



Codes Boekjaar

Aandelen buiten kapitaal
Verdeling

Aantal aandelen ............................................................................................................................. 8761 ........................

Daaraan verbonden stemrecht ....................................................................................................... 8762 ........................

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders

Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf ................................................................. 8771 ........................

Aantal aandelen gehouden door haar dochters ............................................................................. 8781 ........................

Boekjaar

Bijkomende toelichting met betrekking tot de inbreng (waaronder de inbreng in nijverheid)

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

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

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

........................................................................................................................................................................ ........................
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COIL SHAREHOLDING 

Number % Total

TH  

Finance & Management International N.V. 972.993 34,8% Dematerialised

Total TH 972.993 34,8%

JC  

EMC Cheshire 131.296 4,7% Registered

EMC (Properties) Limited 823.218 29,5% Registered

James Clarke 35.650 1,3% Registered

Total JC 990.164 35,5%

TOTAL 1.963.157 70,3%

Jean Schroyen 15.000 0,5% Dematerialised

Laurant Maes 1 0,0% Registered

Free Float 814.229 29,2% Dematerialised

TOTAL 829.230 29,7%

Total Ordinary Shares 2.792.387 100,0%

TOTAL REGISTERED 990.165

TOTAL DEMATERIALISED 1.802.222

2.792.387
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STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

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 1.417.325,80

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

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8831 255.250,89

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8841 1.162.074,91

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

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

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

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 8891 ........................

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

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ......................................... (42) 1.417.325,80

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8802 1.180.524,56

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

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8832 15.973,76

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8842 1.164.550,80

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

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

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

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 8892 ........................

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

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar . 8912 1.180.524,56

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 8893 ........................

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

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

GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)

Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden
Financiële schulden ............................................................................................................................ 8921 ........................

Achtergestelde leningen ................................................................................................................. 8931 ........................

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................ 8941 ........................

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8951 ........................

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8961 ........................

Overige leningen ............................................................................................................................ 8971 ........................

Handelsschulden ................................................................................................................................. 8981 ........................

Leveranciers ................................................................................................................................... 8991 ........................

Te betalen wissels .......................................................................................................................... 9001 ........................

Vooruitbetalingen op bestellingen ....................................................................................................... 9011 ........................

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ............................................................. 9021 ........................

Overige schulden ................................................................................................................................ 9051 ........................

Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden ............................... 9061 ........................

Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa
van de vennootschap

Financiële schulden ............................................................................................................................ 8922 5.030.041,69

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

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

Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................................................................................... 8952 271.224,65

Kredietinstellingen .......................................................................................................................... 8962 4.758.817,04

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

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

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

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

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 der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd
op activa van de vennootschap ............................................................................................................ 9062 5.030.041,69

Codes Boekjaar

SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN

Belastingen (post 450/3 en 179 van de passiva)

Vervallen belastingschulden ............................................................................................................... 9072 ........................

Niet-vervallen belastingschulden ........................................................................................................ 9073 106.875,56

Geraamde belastingschulden ............................................................................................................. 450 2.382,00

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 en 179 van de passiva)

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................... 9076 ........................

Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ................................................. 9077 648.226,64
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Boekjaar

OVERLOPENDE REKENINGEN

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt
............................................................................................................................................................................. ........................

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

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

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

Nr. VOL-kap 6.9BE 0448.204.633

First - VOL-kap2021 - 29 / 65



BEDRIJFSRESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto-omzet
Uitsplitsing per bedrijfscategorie

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

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

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

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

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

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

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

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

Andere bedrijfsopbrengsten
Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende
bedragen ....................................................................................................... 740 ........................ ........................

BEDRIJFSKOSTEN

Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft
ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9086 59 63

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten .............. 9087 58,1 63,5

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9088 73.447 83.059

Personeelskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ....................................... 620 2.524.626,83 2.688.133,43

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ........................................ 621 714.206,99 771.831,91

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ............................. 622 42.406,80 62.597,14

Andere personeelskosten ...................................................................(+)/(-) 623 289.626,72 316.762,41

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ....................................................... 624 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) ................................(+)/(-) 635 ........................ ........................

Waardeverminderingen
Op voorraden en bestellingen in uitvoering

Geboekt ................................................................................................... 9110 ........................ 60.000,00

Teruggenomen ......................................................................................... 9111 ........................ 170.487,00

Op handelsvorderingen
Geboekt ................................................................................................... 9112 ........................ 77.677,24

Teruggenomen ......................................................................................... 9113 52.723,00 ........................

Voorzieningen voor risico's en kosten
Toevoegingen ............................................................................................... 9115 327.748,81 ........................

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 9116 ........................ ........................

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen ...................................................................... 640 143.974,78 135.340,01

Andere .......................................................................................................... 641/8 ........................ 38.679,00

Uitzendkrachten en ter beschikking van de vennootschap gestelde
personen

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ............................................................ 9096 ........................ ........................

Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .................................. 9097 0,2 ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................................... 9098 325 ........................

Kosten voor de vennootschap ...................................................................... 617 11.095,09 ........................
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FINANCIËLE RESULTATEN

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de
resultatenrekening

Kapitaalsubsidies ..................................................................................... 9125 ........................ ........................

Interestsubsidies ...................................................................................... 9126 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen ........................................................... 754 22.474,35 ........................

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

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

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

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN

Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen ......................................... 6501 ........................ ........................

Geactiveerde interesten .................................................................................. 6502 ........................ ........................

Waardeverminderingen op vlottende activa
Geboekt ........................................................................................................ 6510 ........................ ........................

Teruggenomen ............................................................................................. 6511 ........................ ........................

Andere financiële kosten
Bedrag van het disconto ten laste van de vennootschap bij de verhandeling
van vorderingen ............................................................................................ 653 ........................ ........................

Voorzieningen met financieel karakter
Toevoegingen ............................................................................................... 6560 ........................ ........................

Bestedingen en terugnemingen .................................................................... 6561 ........................ ........................

Uitsplitsing van de overige financiële kosten
Gerealiseerde wisselkoersverschillen ........................................................... 654 3.942,32 ........................

Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta ....................................... 655 ........................ ........................

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

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

........................................................................................................................ ........................ ........................
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BELASTINGEN EN TAKSEN

Codes Boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Belastingen op het resultaat van het boekjaar .................................................................................. 9134 ........................

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen .................................................................. 9135 ........................

Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen ........................................... 9136 ........................

Geraamde belastingsupplementen .................................................................................................... 9137 ........................

Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren .......................................................................... 9138 2.382,00

Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ........................................................................... 9139 2.382,00

Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd .......... 9140 ........................

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit
de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst

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

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

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

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

Boekjaar

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

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

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

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

Codes Boekjaar

Bronnen van belastinglatenties
Actieve latenties ................................................................................................................................ 9141 10.855.924,92

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ...................... 9142 10.855.924,00

Andere actieve latenties
................................................................................................................................................... ........................

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

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

Passieve latenties .............................................................................................................................. 9144 ........................

Uitsplitsing van de passieve latenties
................................................................................................................................................... ........................

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

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

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE

VAN DERDEN

In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde
Aan de vennootschap (aftrekbaar) ............................................................... 9145 4.223.795,73 4.092.738,86

Door de vennootschap .................................................................................. 9146 1.044.062,06 1.407.430,06

Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van
Bedrijfsvoorheffing ........................................................................................ 9147 590.404,12 600.916,42

Roerende voorheffing ................................................................................... 9148 ........................ ........................

Nr. VOL-kap 6.13BE 0448.204.633

First - VOL-kap2021 - 33 / 65



NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Codes Boekjaar

DOOR DE VENNOOTSCHAP GESTELDE OF ONHERROEPELIJK BELOOFDE PERSOONLIJKE

ZEKERHEDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN ........................ 9149 ........................

Waarvan
Door de vennootschap geëndosseerde handelseffecten in omloop .................................................. 9150 ........................

Door de vennootschap getrokken of voor aval getekende handelseffecten ...................................... 9151 ........................
Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de vennootschap zijn
gewaarborgd ...................................................................................................................................... 9153 ........................

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN

Zakelijke zekerheden die door de vennootschap op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de vennootschap

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91611 1.101.035,67

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 91621 6.861.498,66
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber
krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .......................................................................... 91631 ........................

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt ......... 91711 6.403.200,00
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor
de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .................................... 91721 ........................

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91811 6.235.035,17

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91821 ........................

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa ................................................................................................... 91911 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91921 ........................

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed ........................................................................................... 92011 ........................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ................................................................................................. 92021 ........................
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Codes Boekjaar

Zakelijke zekerheden die door de venootschap op haar eigen activa werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden

Hypotheken
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91612 ........................

Bedrag van de inschrijving ............................................................................................................ 91622 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot hypothekeren, het bedrag waarvoor de volmachthebber
krachtens het mandaat inschrijving mag nemen .......................................................................... 91632 ........................

Pand op het handelsfonds
Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd en waarvoor registratie plaatsvindt ......... 91712 ........................
Voor de onherroepelijke mandaten tot verpanding van het handelsfonds, het bedrag waarvoor
de volmachthebber krachtens het mandaat tot registratie mag overgaan .................................... 91722 ........................

Pand op andere activa of onherroepelijke mandaten tot verpanding van andere activa
Boekwaarde van de bezwaarde activa ......................................................................................... 91812 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91822 ........................

Gestelde of onherroepelijk beloofde zekerheden op nog te verwerven activa
Bedrag van de betrokken activa ................................................................................................... 91912 ........................

Maximumbedrag waarvoor de schuld is gewaarborgd ................................................................. 91922 ........................

Voorrecht van de verkoper
Boekwaarde van het verkochte goed ........................................................................................... 92012 ........................

Bedrag van de niet-betaalde prijs ................................................................................................. 92022 ........................

Codes Boekjaar

GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP RISICO

VAN DE VENNOOTSCHAP, VOOR ZOVER DEZE GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN

OPGENOMEN

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

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

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

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA

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

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

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

BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA

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

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

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

TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) goederen .................................................................................................... 9213 ........................

Verkochte (te leveren) goederen ......................................................................................................... 9214 ........................

Gekochte (te ontvangen) deviezen ..................................................................................................... 9215 ........................

Verkochte (te leveren) deviezen .......................................................................................................... 9216 ........................
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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

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

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

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

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

REGELING INZAKE HET AANVULLEND RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONEELS- OF DIRECTIELEDEN

Beknopte beschrijving

De Vennootschap past een pensioenplan toe van het type 'vastgestelde bijdragen' en een pensioenplan van het type 'vastgestelde
uitkeringen'. De activa van deze plannen zijn in handen van verzekeringsmaatschappijen en worden gefinancierd door bijdragen van
Coil en door de personeelsleden.
De kosten van het pensioenplan van het type 'vastgestelde uitkeringen', dat slechts betrekking heeft op enkele werknemers, worden
opgenomen in de resultatenrekening zo dat de kosten op regelmatige wijze gesplitst worden over de resterende loopbaantijd van de
werknemers die deelnemen aan dit plan en dit op basis van de aanbevelingen van actuarissen. De reële waarde van de activa van
het fonds wordt afgetrokken van de verplichtingen met betrekking tot de pensioenen.
De bijdragen aan de pensioenplannen zijn erkend als uitgave als de betrokken werknemers recht hebben op deze voordelen.
Voor de beschreven pensioenstelsels wordt de kostprijs van de uitkeringen bepaald door gebruik te maken van de methode
"Projected Unit Credit Method", met actuariële waarderingen die uitgevoerd worden op het einde van elke periode. De actuariële
winsten en verliezen die hoger zijn dan 10 percent van het hoogste bedrag tussen de geactualiseerde waarde van de verplichting
van de voordelen van het pensioenstelsel van de Groep en de reële waarde van de activa van het pensioenstelsel op het einde van
het vorige jaar, worden afgeschreven over de geschatte gemiddelde duurtijd van de rest van het beroepsleven van de werknemers
die eraan deelnemen. De kosten die verbonden zijn aan de diensten in het verleden worden onmiddellijk geboekt voor zover de
uitkeringen al verworven zijn en zoniet, dan worden ze lineair afgeschreven over de gemiddelde duurtijd tot de voordelen verworven
zijn.
De verplichting van de voordelen voor het pensioenstelsel, vastgesteld in het financiële verslag, vertegenwoordigt de
geactualiseerde waarde van de verplichting van vastgestelde uitkeringen, aangepast met de niet-geboekte actuariële winsten en
verliezen alsook voor de kosten van de diensten in het verleden en door de vermindering van de reële waarde van de activa van het
pensioenstelsel. Elk actief dat voortvloeit uit deze berekening is beperkt tot de niet-gerealiseerde actuariële verliezen en de kosten
van diensten in het verleden, vermeerderd met de huidige waarde van de beschikbare terugbetalingen en van de verminderingen
van de toekomstige bijdragen van het stelsel.
De verplichtingen van de Vennootschap met betrekking tot de bijdragen aan het pensioenplan van het type 'vastgestelde
uitkeringen' worden opgenomen in de resultatenrekening als zij ondergaan werden.

Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken

Codes Boekjaar

PENSIOENEN DIE DOOR DE VENNOOTSCHAP ZELF WORDEN GEDRAGEN

Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ................... 9220 ........................

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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Boekjaar

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

VOORGEDAAN EN DIE NIET IN DE RESULTATENREKENING OF BALANS WORDEN WEERGEGEVEN

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

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

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

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

AAN- OF VERKOOPVERBINTENISSEN DIE DE VENNOOTSCHAP ALS OPTIESCHRIJVER VAN CALL- EN PUTOPTIES

HEEFT

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

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

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

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

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 vennootschap

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

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

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

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

Boekjaar

ANDERE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (met inbegrip van deze die niet
kunnen worden becijferd)

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

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Codes Boekjaar Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa .................................................................................... (280/1) 10.362.912,51 12.688.949,87

Deelnemingen ............................................................................................... (280) 3.435.000,00 3.435.000,00

Achtergestelde vorderingen .......................................................................... 9271 ........................ ........................

Andere vorderingen ...................................................................................... 9281 6.927.912,51 9.253.949,87

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 en zakelijke zekerheden
Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen ......................... 9381 16.699.698,66 16.699.698,66
Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap ................. 9391 ........................ ........................

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

Financiële resultaten
Opbrengsten uit financiële vaste activa ........................................................ 9421 330.025,44 330.025,44

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

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

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

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

Realisatie van vaste activa
Verwezenlijkte meerwaarden ........................................................................ 9481 ........................ ........................

Verwezenlijkte minderwaarden ..................................................................... 9491 ........................ ........................
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Codes Boekjaar Vorig boekjaar

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Financiële vaste activa ...................................................................................... 9253 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................................................. 9263 ............................. .............................

Achtergestelde vorderingen ............................................................................ 9273 ............................. .............................

Andere vorderingen ........................................................................................ 9283 ............................. .............................

Vorderingen ....................................................................................................... 9293 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9303 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9313 ............................. .............................

Schulden ............................................................................................................ 9353 ............................. .............................

Op meer dan één jaar ..................................................................................... 9363 ............................. .............................

Op hoogstens één jaar ................................................................................... 9373 ............................. .............................

Persoonlijke en zakelijke zekerheden
Door de vennootschap gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen ..................... 9383 ............................. .............................

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als
waarborg voor schulden of verplichtingen van de vennootschap ................... 9393 ............................. .............................

Andere betekenisvolle financiële verplichtingen ........................................... 9403 ............................. .............................

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING

BESTAAT

Financiële vaste activa ...................................................................................... 9252 ............................. .............................

Deelnemingen ................................................................................................. 9262 ............................. .............................

Achtergestelde vorderingen ............................................................................ 9272 ............................. .............................

Andere vorderingen ........................................................................................ 9282 ............................. .............................

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

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

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

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

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

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

Boekjaar

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN

Vermelding van dergelijke transacties 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
vennootschap

Nihil .................................................................................................................................................................... 0,00

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

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

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

Codes Boekjaar

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE

ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF

ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen ........................................................................................ 9500 431.917,13

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste
of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

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

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

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................... 9501 ........................

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel ................................................ 9502 ........................

Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon

Aan bestuurders en zaakvoerders ..................................................................................................... 9503 3.506.026,00

Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ...................................................................................... 9504 ........................

Codes Boekjaar

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

Bezoldiging van de commissaris(sen) ............................................................................................... 9505 35.240,75

Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen
de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95061 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95062 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95063 ........................

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

Andere controleopdrachten ............................................................................................................... 95081 ........................

Belastingadviesopdrachten ............................................................................................................... 95082 ........................

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ......................................................................... 95083 ........................

Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:64, §2 en §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE VENNOOTSCHAP DIE ONDERWORPEN IS AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

De vennootschap heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt
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WAARDERINGSREGELS

A.Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van KB van 29 april 2019 met

betrekking tot de jaarrekening van ondernemingen.

B.Bijzondere regels

Oprichtingskosten : oprichtingskosten en kosten van kapitaalverhogingen worden afgeschreven over 3

jaar , alle andere op 5 jaar.

Herstructureringskosten : studiekosten worden afgeschreven gelijktijdig met het project waar ze

betrekking op hebben.

Oprichtingskosten en andere immateriële activa die betrekking hebben op de nieuwe grote

investeringen  en activiteiten hiermee in verband worden pas afgeschreven vanaf de indienststelling

van deze investering.

Immateriële vaste activa : worden  de afgeschreven op 3 tot 5 jaar .

Goodwill:

“De voornaamste bezorgdheid van de Vennootschap bestaat er in dat de jaarrekening zo wordt

opgesteld dat zij – overeenkomstig artikel 4.3 Richtlijn 2013/34/EU en artikel 24 van het

Koninklijk Besluit ter uitvoering van het Wetboek Vennootschappen - een getrouw beeld geeft van de

financiële positie van de Vennootschap. De overname van de Italiaanse onderneming werd

boekhoudkundig conform deze artikelen verwerkt.

Ingevolge de toepassing van artikel 95  van het Koninklijk Besluit ter uitvoering van het Wetboek

Vennootschappen werd boekhoudkundig een belangrijke goodwill erkend. Het bedrag van de goodwill

wordt verklaard door redenen eigen aan Coil N.V., zoals het uitschakelen van concurrentie en het

creëren van  synergievoordelen.”

Materiële vaste activa : zij worden aan aankoopwaarde gewaardeerd en als volgt afgeschreven.

Bebouwde terreinen : 5% lineair.

Terreinen : 0% een herwaardering werd geboekt.

Gebouwen : 5  à 10% lineair.

Materieel en anodisatielijnen : 10 à 20% lineair.

Bureelmateriaal, meubilair, kantoormachines en software : op 3 tot 10 jaar lineair.
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Installatie onder leasingcontracten en bijhorende kosten : worden afgeschreven over 10 jaar.

Activa in aanbouw : geen afschrijving wordt toegepast zolang er geen definitieve in

dienstname is.

Voorraden : de voorraden worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde, berekend volgens FIFO-methode,

of tegen een lagere marktwaarde. De voorraad van de wisselstukken wordt regelmatig geanalyseerd en

minwaarden kunnen geregistreerd worden in functie van de ouderdom, de omloopsnelheid en het

strategische karakter van de reserveonderdelen.

Vorderingen : vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde en een reserve voor niet

invorderbaarheid wordt aangelegd wanneer nodig.

Schulden worden aan nominale waarde opgenomen.

Vorderingen en schulden in vreemde munt worden opgenomen aan de officiële koerswaarden geldig op

het einde van het boekjaar.

Provisie voor risico's en lasten

Na consultatie van bevoegde instanties worden zowel de nodige provisies aangelegd voor de lopende

geschillen, de voorziene intrestvergoedingen en de behandelingskosten en dit vanuit een standpunt

van voorzichtige opstelling van de jaarrekening.

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten

normale marktvoorwaarden te inventariseren, kon geen enkele informatie worden opgenomen in de staat

XVIIIbis.

Afgeleide financiële instrumenten, dekkingstransacties:

Coil maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om zich in te dekken tegen de

rentevoetrisico's die voortvloeien uit haar financieringsactiviteiten (dekking van de toekomstige

cashflows die toe te schrijven zijn aan geboekte financiële schulden).

Het beleid van Coil bestaat erin zich niet te wagen aan speculatieve transacties of aan transacties

met een hefboomwerking en geen instrumenten aan te houden of uit te geven voor

transactiedoeleinden.

Dit zijn de maatstaven die door Coil worden bepaald om een afgeleid instrument onder de

dekkingsinstrumenten te klasseren:
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"men rekent erop dat de dekking doeltreffend zal zijn om de cashflowschommelingen goed te maken die

toe te schrijven zijn aan het gedekte risico;

"de doeltreffendheid van de dekking kan op een betrouwbare manier worden geëvalueerd;

"er bestaan passende documenten die de dekkingsrelatie beschrijven die aan de dekking ten grondslag

ligt.

Coil heeft de intentie om de know how van een gerelateerde bedrijf over te nemen. De aankoopwaarde

van de know how zal verrekend worden met de waarde van de financiële vaste activa.
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ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

Zie volgende pagina.
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COIL NV/SA - BEHEERSVERSLAG 2020 

Beste aandeelhouders, 

In overeenstemming met artikel 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) hebben wij het genoegen 

u het statutaire beheersverslag met betrekking tot het maatschappelijke boekjaar van uw Vennootschap dat werd afgesloten 

op 31 december 2020 en de jaarrekening die werd vastgesteld op diezelfde datum aan uw goedkeuring voor te leggen. 

1 EVOLUTIE VAN DE GANG VAN ZAKEN, DE RESULTATEN EN DE POSITIE VAN DE VENNOOTSCHAP – 

BESCHRIJVING VAN DE VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN WAARMEE DE 

VENNOOTSCHAP WORDT GECONFRONTEERD (ART. 3:6, § 1, 1° WVV) 

1.1 Activiteitenverslag - Evolutie van de juridische structuur van de Vennootschap in de loop van het 

afgelopen boekjaar 

Opmerkelijke feiten van het boekjaar 

Sinds maart 2020 heeft de COVID-19-pandemie ongekende gevolgen voor de wereldwijde economische conjunctuur. 

Het resultaat is een nooit eerder geziene situatie. Veel bedrijfstakken hebben zich moeten aanpassen en sommige 

zijn eraan ten onder gegaan. 

Dankzij haar contacten op de Aziatische markt kon de Vennootschap heel snel chirurgische mondmaskers verkrijgen. 

Ze richtte de bedrijfspanden meteen in om de crisis het hoofd te bieden en voerde nieuwe, strenge 

gezondheidsmaatregelen in. Enkele voorbeelden zijn de dagelijkse screening van werknemers bij aankomst in het 

bedrijf en de maximale inzet van telewerk. 

Zo konden de vestigingen in Landen (België) en Bernburg (Duitsland) gedurende de hele crisis de continuïteit van de 

productie verzekeren. 

De Europese distributiemarkt werd zwaar getroffen door een langdurige voorraadvermindering wegens de reactie 

van de distributeurs op de onzekerheid van de markt. In het licht van deze situatie, die vergelijkbaar is met de 

economische conjunctuur van 2008/9, nam de Vennootschap snel maatregelen om de productiekosten zo variabel 

mogelijk te maken, de investeringsbudgetten te verlagen en gebruik te maken van diverse programma's voor 

overheidssteun. Ze behelsden het uitstel van de terugbetaling van leningen en het beroep op economische 

werkloosheid in Duitsland en België. Er dient op te worden gewezen dat de economische werkloosheid in België onder 

een al jaren bestaand steunprogramma van de overheid valt, in tegenstelling tot de Duitse regeling, die werd 

ingevoerd in het kader van de pandemie en die in december 2021 afloopt. 

Op operationeel niveau reorganiseerde de Vennootschap snel haar productiecapaciteit om haar kosten zo variabel 

mogelijk te maken. In Duitsland optimaliseerde de Vennootschap haar industriële middelen met de sluiting, vanaf 

maart, van lijn 5 om haar variabele kosten te verminderen en haar operaties te concentreren op lijn 6, die een hoog 

rendement heeft. In België bleef de Vennootschap werken met lijnen 1 en 2. Lijn 3 lag al sinds vorig jaar stil. Globaal 

gezien zijn de lijnen enkel actief voor zover de beschikbare metaalvoorraden een bepaald aantal productiedagen 

verzekeren. 

Terwijl de Europese distributiemarkt zwaar getroffen werd door de gezondheidscrisis bleef de markt van 

architecturale projecten zowel in Europa als in Azië zeer dynamisch. Aangezien de gevel of de binnenkant van een 

gebouw meestal aan het einde van de bouw wordt aangebracht, is het moeilijk het productieproces te onderbreken. 

Bijgevolg bleef de vraag in deze sector gedurende het hele jaar standhouden. 
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De Aziatische markten hebben COVID-19 beter aangepakt en begonnen zich op het einde van het jaar al spectaculair 

te herstellen. Het probleem was dat de logistieke keten tussen Europa en Azië op korte tijd verzadigd raakte en in 

die context werden leveringen voor het prestigieuze nieuwe project voor een conferentiecentrum in het Chinese 

Nanjing uitgesteld. Als gevolg daarvan verschoof € 0,9 M van de omzet van het vierde kwartaal van 2020 naar het 

eerste kwartaal van 2021. 

In de loop van het jaar werden geen negatieve effecten op de prijzen waargenomen. De Vennootschap heeft geen 

enkele significante impact ondervonden van de nieuwe productielijn van concurrent Almeco in Italië. 

Alle negatieve effecten op de activiteit zijn te wijten aan de verstoring van de marktvraag als gevolg van de 

COVID-19-crisis. Geanodiseerd aluminium blijft een aantrekkelijk, ecologisch en competitief product, dat bij 

architecten erg in de smaak valt. 

1.2 Resultaat van het boekjaar  

1.2.1 Onderzoek van de jaarrekening en het resultaat van het boekjaar  

A. 

De omzet van het boekjaar 2020 bedraagt € 23 M, een daling van 23 % ten opzichte van vorig jaar, maar dicht bij 

de oorspronkelijke doelstelling van € 24 M. De omzet van de onderaannemingsdiensten daalt met 22 % tot € 16,2 M 

en vertegenwoordigt 70,5 % van de jaarlijkse omzet van de Vennootschap in 2020, tegenover 69,7 % in 2019 en 

90,4 % in 2018. De activiteit ‘Package’ – waarbij de Vennootschap het metaal en de continu-anodisatie rechtstreeks 

aan de eindklant levert voor architecturale projecten – consolideert haar verkopen op een historisch hoog niveau 

van € 6,8 M, hetzij 29,5 % van de jaaromzet in 2020 van de Vennootschap (tegenover 30,3 % in 2019 en 9,6 % in 

2018), en dit ondanks het uitstel van een levering in China voor een bedrag van € 0,9 M naar het eerste kwartaal 

van 2021 wegens de verzadiging van de logistieke keten tussen Europa en Azië.  

In deze context van dalende activiteit reorganiseerde de Vennootschap snel haar productiecapaciteit in België om 

haar kosten zo variabel mogelijk te maken en haar lasten te verlagen, zodat ze de operationele kosten globaal 

onder controle kon houden. Gezien de aanzienlijke vaste kostenstructuur hebben de daling van de omzet en de 

ontwikkeling van de productmix ten gunste van de packages echter onvermijdelijk geleid tot een daling van de 

indicatoren van de operationele rendabiliteit. 

De operationele winst daalt met € 4.356 k tot een verlies van € 3.236 k tegenover een winst van € 1.120 k in 2019. 

Deze daling wordt voornamelijk verklaard door de daling van de brutomarge (- € 2.920 k) wegens de daling van de 

verkopen en de evolutie van de productmix, de stijging van de diensten en diverse goederen (+ € 1 .795 k) wegens 

de stijging van de bezoldigingen en bonussen aan de bestuurders, de gedelegeerd bestuurder (CEO) en de 

afgevaardigde voor het dagelijks bestuur en de stijging van de provisies voor risico’s en kosten (+ € 327 k). Deze 

impact wordt in positieve zin gecompenseerd door de vermindering van de loonmassa (- € 268 k) van de 

afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa (- € 369 k).  

Het financiële resultaat vertegenwoordigt een nettokost van € 216 k in 2020. De daling van de financiële kosten is 

voornamelijk te wijten aan de uitzonderlijke financiële last, verbonden aan een kortetermijnfinanciering (- € 450 k) 

die in 2019 werd geboekt. De financiële opbrengsten bedragen € 430 k. 
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Het resultaat voor belastingen is een verlies van € 3.020 k.  

B. 

Wat de balans betreft, zijn de vaste activa na de aanzienlijke investeringen van de vorige jaren gedaald met 

€ 3.813 k tot € 19.380 k op 31 december 2020. Rekening houdend met de economische situatie heeft de vennootschap 

bepaalde investeringsprojecten uitgesteld. (investeringen: € 132 k in 2020).  

De financiële vaste activa omvatten een schuldvordering van € 6.928 K tegenover het Duitse filiaal en participaties 

van € 3.435K. Een deel van deze vordering, een bedrag van € 4.150 k, is ondergeschikt aan de terugbetaling van de 

in Duitsland aangegane leningen.  

De waarde van de voorraden stijgt met € 891 k en bedraagt € 2.578 k. Deze groei is te danken aan de ontwikkeling 

van de packages en het uitstel van een verzending voor een bedrag van € 0,6 M die op vraag van de klant werd 

geleverd en gefactureerd in januari 2021.  

De handelsvorderingen liepen terug met € 1.337 k, gezien de daling van de verkoop van diensten in onderaanneming 

tijdens het vierde kwartaal van 2020 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. De overige vorderingen zijn 

gestegen met € 303 k en omvatten het bedrag van de lopende rekening van de gedelegeerd bestuurder (CEO) 

(€ 432 k). Op 31 december 2020 bedroegen de liquide middelen van de Vennootschap €  664 K tegenover € 75 K op 

31 december 2019. 

De Vennootschap heeft leningen terugbetaald voor een bedrag van € 741 k en is gelijktijdig andere leningen 

aangegaan voor een bedrag van € 750 k. Op 31 december 2020 bedroegen de bankleningen € 5.030 k, waarvan 

€ 2.167 k op korte termijn en € 1.682 k ontvangen uit het mechanisme voor het verrekenen van facturen (Open 

Invoice Discounting). De Vennootschap maakte gebruik van de mogelijkheid om de terugbetaling van de leningen 

voor het tweede en derde kwartaal uit te stellen. De Vennootschap heeft nog een kredietlijn van €  960 K die niet 

gebruikt was op 31 december 2020. De daling van de resultaten in 2020 heeft onvermijdelijk geleid tot een breuk 

van ‘covenants’ (vereiste van naleving van financiële ratio’s) voor het gedeelte van de schuld in België. De banken 

hebben de Vennootschap echter een afwijking toegestaan om rekening te houden met de ongeziene conjunctuur. 

De crediteurenpost daalde met € 608 k tot € 2.737 k, met inbegrip van een provisie voor bonussen die moeten worden 

betaald aan de gedelegeerd bestuurder (CEO) en de afgevaardigde voor het dagelijks bestuur (€ 825 k).  

De crediteuren omvatten ook vooruitbetalingen (€ 1.151 k) voor projecten die gebruikmaken van package-

oplossingen. 

De andere schulden omvatten een provisie voor aan de bestuurders te betalen bonussen (€ 80 k). De 

kortetermijnfinanciering van € 500 k van een bestuurder van de Vennootschap werd terugbetaald in februari 2020. 

Op 31 december 2020 bedraagt het eigen vermogen € 15.950 k, wat € 3.022 k minder is dan op 31 december 2019. 

Deze daling houdt voornamelijk verband met het resultaat van het boekjaar.  

De andere risico’s en kosten (€ 328 k) omvatten een provisie voor vergoeding van productkwaliteit. (algemene 

provisie van 2 % van de omzet van de packages). 
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1.2.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 

We stellen voor het resultaat van het boekjaar over te dragen naar de reserves. We vragen u de jaarrekening goed 

te keuren in de vormen die u werden voorgelegd. 

1.2.3 Belangrijkste risico’s en onzekerheden 

De Vennootschap wordt uiteraard blootgesteld aan normale industriële risico’s die elke onderneming loopt, zoals 

concurrentie, het risico van productvervanging, het liquiditeitsrisico, het vermogen om nieuwe fondsen te werven, 

de productaansprakelijkheid, de kwaliteit en de continuïteit van het management, de doeltreffendheid van de 

strategie, de solvabiliteit van de klanten en alle andere gebruikelijke verzekerbare risico’s.  

 

Bij de activiteiten van de Groep worden chemische producten en aanzienlijke hoeveelheden water gebruikt. Dit 

vereist een gezond beheer van het leefmilieu en de investeringen om in overeenstemming te blijven met de 

milieuwetten. Zo werd de Vennootschap bijvoorbeeld geconfronteerd met een lek van chemische producten. Uit 

onderzoek is evenwel gebleken dat de graad van bodemverontreiniging miniem is en afneemt en dat het niet nodig 

is dat de Vennootschap actie onderneemt. Toch investeerde de Vennootschap in 2016/2017 in de installatie van een 

waterzuiveringsstation. 

 

Het productieprocedé van de Vennootschap is elektrochemisch; het vereist een aanzienlijk energieverbruik en 

maakt de onderneming dus kwetsbaar voor stijgingen van de energiekosten, die misschien moeilijk volledig in de 

verkoopprijzen kunnen worden doorgerekend. De onderaanneming vertegenwoordigt het grootste gedeelte van 

de activiteit van de Groep. Voor de meeste van deze verkopen koopt noch verkoopt de Vennootschap het metaal 

dat ze verwerkt. Het beleid van de Groep is er meer en meer op gericht maatregelen te nemen om de vraag naar 

geanodiseerd aluminium op de markt op te drijven door met gespecialiseerde spelers in zee te gaan. Als 

onderaannemer is de Vennootschap echter sterk afhankelijk van de middelen die de klant ter beschikking stelt om 

geanodiseerd aluminium te verkopen.  

De vraag kan periodiek worden beïnvloed door de voorraadvermindering of door de aanvulling van de voorraden 

van de metaaldistributeurs als reactie op de uitgesproken schommelingen in de aluminiumprijs. Gelet op het hoge 

aandeel van de vaste kosten die inherent zijn aan de activiteit van de Vennootschap kunnen grote schommelingen 

in de omzet een belangrijke negatieve of positieve invloed hebben op de cashflow en de rentabiliteit.  

Voor de activiteit ‘Projecten’ moet de Vennootschap het metaal leveren waarop zij de oppervlaktebehandeling 

toepast. Dat betekent dus dat ze voor een deel van haar activiteit ook metaal aan- en verkoopt. Volgens het beleid 

van de Vennootschap wordt, zodra een klant een bestelling plaatst, het metaal onmiddellijk aangekocht bij de 

walserij tegen vooraf bepaalde prijzen volgens de toepasselijke LME-termijnprijzen in overeenstemming met de 

leveringsplanning van het project. Doorgaans worden de wisselrisico’s gedekt door het feit dat deze aankopen in 

dezelfde munt gebeuren als de verkopen. Toch gebeurt het dat over de aankopen wordt onderhandeld in euro, 

terwijl de verkoop in Amerikaanse dollar gebeurt. Dat komt slechts zelden voor en de Vennootschap waakt over 

het risiconiveau van elk afzonderlijk geval. Bij gelegenheid kan de Vennootschap om operationele redenen 

beperkte metaalvoorraden aanhouden, waarvan de waarde onderhevig zal zijn aan fluctuaties volgens de 

schommelingen van de LME-aluminiumprijs.  

De vraag naar gewalst aluminium in Europa kan op bepaalde tijdstippen heel hoog zijn en de beschikbare capaciteit 

overtreffen. De Vennootschap kan echter enkel metaal van absolute topkwaliteit verwerken, dat doorgaans enkel 

van Europese walserijen komt. Zo kan een acuut capaciteitstekort leiden tot een gebrek aan metaal op de markt 

en dus tot lange levertijden. De hoeveelheid metaal die beschikbaar is voor verwerking door de Vennootschap is 

dus soms tijdelijk beperkt, wat een negatieve impact heeft op de omzet van de Vennootschap. Voor zover de 
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Vennootschap bekend is, zijn er geen andere omstandigheden die een grote invloed zouden kunnen hebben op de 

ontwikkeling van de Groep.  

2 BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET AFSLUITEN VAN HET BOEKJAAR (ART. 3:6, § 1, 2° WVV) 

De omzet van het eerste kwartaal 2021 bedraagt € 5,9 M, een stijging van 4,6  % ten opzichte van het eerste 

kwartaal van 2020. De omzet van de packages (€ 1,7 M) is met 45 % gestegen, terwijl de omzet van de 

onderaannemingsdiensten laag blijft (€ 4,2 M; -6 %). 

Zoals vermeld in de opmerkelijke feiten van het boekjaar 2020 werd het vierde kwartaal van 2020 gekenmerkt 

door een plots herstel op tal van markten, in het bijzonder de high-end automarkt, die nu essentieel is voor gewalst 

aluminium. Na een lange periode van voorraadvermindering heeft de hervatting van de vraag in de bouwsector 

geleid tot een aanzienlijke heraanleg van voorraden op de Europese distributiemarkt. Dit leidt tot een tijdelijk 

gebrek aan capaciteit voor de productie van gewalst aluminium in Europa. 

De leveringstermijnen zijn verlengd van het technische minimum van 6 weken naar 26 weken. Aangezien voor de 

auto- en behuizingsmarkten – de twee grootste aluminiummarkten in Europa – een just-in-time systeem geldt, is 

de productie van aluminium van anodische kwaliteit tijdelijk vertraagd. Bijgevolg kan de Vennootschap momenteel 

niet profiteren van de zeer positieve tendens van de onderliggende vraag. 

De markt voor architecturale projecten blijft sterk in Europa, maar is onzekerder op de Aziatische markt. De impact 

van de langere leveringstermijnen van metaal op deze markt moet nog worden bepaald. 

3 OMSTANDIGHEDEN DIE EEN BELANGRIJKE INVLOED KUNNEN HEBBEN OP DE ONTWIKKELING VAN 

DE VENNOOTSCHAP (ART. 3:6, § 1, 3° WVV) 

Zie ‘Belangrijkste risico's en onzekerheden’  

Perspectieven 

Ondanks de complexe economische context in 2021 blijft het bedrijf investeren in de ontwikkeling op lange termijn 

van zijn activiteit. De elektriciteitsprijzen in Duitsland zijn hoog en zullen de komende jaren nog fors stijgen door 

de milieubelastingen. Daarom lanceerde de Vennootschap in samenwerking met een lokale onderneming een 

initiatief om een grote zonnepaneleninstallatie te bouwen op haar site in Bernburg. In combinatie met de aankoop 

op lange termijn van nieuwe groene energiebronnen plant de Vennootschap haar Duitse fabriek tegen 2022 

koolstofneutraal te maken en aanzienlijke energiebesparingen te realiseren. 

Met een flexibele en efficiënte industriële organisatie, een groeiende geografische voetafdruk en een solide 

financiële situatie blijft de Vennootschap vertrouwen in haar ontwikkelingsvooruitzichten door voort te bouwen op 

haar portefeuille van duurzame premiumproducten met een kleinere koolstofvoetafdruk om haar leiderschap op 

haar markt te versterken. 
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4 ACTIVITEITEN INZAKE ONDERZOEK EN ONTWIKKELING (ART. 3:6, § 1, 4° WVV) 

Tijdens het voorbije boekjaar heeft de Vennootschap bepaalde activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling 

verricht, in hoofdzaak om bewerkingen van heel dun metaal te ontwikkelen. 

5 BESTAAN VAN FILIALEN (ART. 3:6, § 1, 5° WVV) 

De Vennootschap heeft geen filialen geopend.  

6 BELANGENCONFLICTEN (ART. 3:6, § 1, 7° WVV JUNCTO ART. 7:96, §1, LID 2, WVV) 

Als bijlage vindt u de notulen van de raden van bestuur waarop dit artikel betrekking heeft. 

7 VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN (ART. 3:6, § 1, 7° WVV JUNCTO ART. 7:215, LID 1 WVV) 

In de loop van het voorbije boekjaar werden geen andere eigen aandelen verworven dan overeenkomstig het 

liquiditeitscontract dat met PORTZAMPARC werd gesloten. De fractiewaarde van de verworven of verkochte aandelen 

in de loop van het boekjaar 2020 bedraagt € 2,676. De 4.901 aandelen verworven in 2020 vertegenwoordigen 0,18 % 

van het kapitaal en de 4.896 eigen aandelen verkocht in 2020 vertegenwoordigen eveneens 0,18 % van het kapitaal. 

De totale prijs van de verwerving van eigen aandelen in 2020 bedraagt € 54.793 en de verkopen in 2020 

vertegenwoordigen een totale tegenwaarde van € 55.572. Het aantal eigen aandelen aangehouden door de 

Vennootschap op 31 december 2020 bedraagt 310, wat 0,01 % van het kapitaal vertegenwoordigt. Sinds het contract 

van kracht werd, heeft de Vennootschap in totaal 563.509 eigen aandelen verworven en in totaal 572.501 eigen 

aandelen verkocht. 

8 GEBRUIK VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN (ART. 3:6, § 1, 8° WVV) 

Nihil. 

9 TOEPASSING VAN DE WAARDERINGSREGELS (ART. 3:6, KB VAN 29 APRIL 2019 TOT UITVOERING 

VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN) 

De raad verwijst naar de waarderingsregels zoals beschreven in de jaarrekening van de Vennootschap. 

10 WARRANTPLAN 

Momenteel zijn er geen warrantenplan of inschrijvingsrechten ten gunste van de leden van het managementteam 

van het bedrijf. Het laatste plan betrof een totaal van 50.000 warranten die twee leden van het managementteam 

het recht gaven om in te schrijven op aandelen van de Vennootschap tussen 1 mei 2016 en 15 november 2019. De 

inschrijving was beperkt tot de twee weken volgend op elke verplichte publicatiedatum van de resultaten. Het 

warrantenplan werd volledig uitgevoerd in 2016 en 2017. 

11 KWIJTING 

De raad van bestuur is van oordeel dat hij zijn functies naar behoren heeft vervuld en vraagt de algemene 

vergadering hem kwijting te verlenen voor de verrichtingen die hij in het kader van zijn mandaat in de loop van 

het voorbije boekjaar heeft gedaan. 
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COIL S.A./N.V. 

Drukpersstraat 4, 1000 Brussel 
Ondernemingsnummer: 0448.204.633 (RPR Brussel) 

(hierna de "Vennootschap" genoemd) 
 

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
gehouden in het Sheraton Brussels Airport op 7 februari 2020 om 13.00 uur 

 

Aanwezig: - James Clarke (Voorzitter) 
                             - Finance & Management International N.V. (hierna “FMI”  
                               genoemd), Chief Executive Officer, vertegenwoordigd door  
                               Timothy Hutton (CEO), vaste vertegenwoordiger 
                             - Patrick Chassagne 
                             - Tom Frost  

 

De voorzitter heeft de vergadering geopend verklaard met de volgende agenda: 
1. Verhoging van de bezoldiging van en bonussen voor de gedelegeerd bestuurder FMI en voor 

de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur EMC (Cheshire) limited (hierna "EMCC" genoemd) 
- betalingsmodaliteiten 

2. […] 
3. Aandeelhouderslening  

 

James Clarke informeerde de Raad dat hij een indirect belangenconflict van 
vermogensrechtelijke aard had met het eerste punt op de agenda, aangezien hij een 
bestuurder is van EMCC. Bijgevolg heeft James Clarke te kennen gegeven dat hij de 
vergadering niet zou bijwonen tijdens de bespreking en de beslissing over het eerste 
agendapunt en heeft hij niet deelgenomen aan de beraadslagingen of aan de stemming over 
dit agendapunt, in overeenstemming met artikel 7:96 van het Belgische Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen.  
 
Daarnaast informeerde Timothy Hutton, als wettelijk vertegenwoordiger van FMI, de Raad 
dat FMI bij het eerste agendapunt een indirect belangenconflict van vermogensrechtelijke 
aard had, aangezien deze agenda FMI betreft en enige genomen beslissing een financiële 
impact zou kunnen hebben op FMI. Bijgevolg heeft Timothy Hutton te kennen gegeven dat hij 
de vergadering niet zou bijwonen tijdens de bespreking en de beslissing over het eerste 
agendapunt en heeft hij niet deelgenomen aan de beraadslagingen of aan de stemming over 
dit agendapunt, in overeenstemming met artikel 7:96 van het Belgische Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen.  
 
Derhalve werd Tom Frost aangesteld als plaatsvervangend Voorzitter van de vergadering voor 

dit eerste besluit. 
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De Bestuurders beraadslaagden en stemden over het volgende agendapunt in afwezigheid 

van James Clarke en Timothy Hutton, en rechtvaardigden het genomen besluit. Daarnaast 

werden de financiële gevolgen uiteengezet. 

 
1. De plaatsvervangende Voorzitter stelde voor dat het aanhoudend hoge niveau van de 

aandelenkoers van de Vennootschap een rechtvaardiging was voor het voorstel en de 
uitvoering door FMI en EMCC van de strategie die enkele jaren geleden door de Raad van 
Bestuur werd goedgekeurd en met succes werd toegepast bij recente investeringen. Er 
werd ook rekening gehouden met de datum van de laatste evaluatie en bonus, twee jaar 
geleden. De Raad van Bestuur erkende ook de sterke toename van het zakelijk potentieel 
van China, als gevolg van het engagement van de Vennootschap op de Aziatische markt. 
De toekomstige performantie van de Vennootschap is aanzienlijk verbeterd, evenals het 
potentieel voor verdere en hogere dividenden voor investeerders. De Raad heeft unaniem 
de volgende bonussen goedgekeurd: 
 
FMI : € 1 050 000 
EMCC : € 600 000 
 

Voor de bovenvermelde bonussen werd eveneens overeengekomen dat deze bedragen in 

twee gelijke schijven zouden worden betaald om te cashflow te regulariseren. De eerste 

betaling van 50% zal plaatsvinden in februari 2020, terwijl het saldo van 50% zal worden 

betaald op een toekomstige datum die door de raad van bestuur moet worden 

vastgesteld, rekening houdend met de waarschijnlijke kasstroom waarover de 

Vennootschap op dat moment zal beschikken. 

De Voorzitter stelde voor de bezoldiging van zowel FMI als EMCC te re-evalueren. Er werd 

rekening gehouden met de datum van de laatste evaluatie en met de markttrends. Een 

globale verhoging van 20% met ingang vanaf 1 januari 2020 werd voorgesteld ten gunste 

van FMI en EMCC en unaniem goedgekeurd. 

Timothy Hutton en James Clarke vervoegden zich vervolgens weer bij de vergadering voor de 

beraadslagingen en stemming over het resterende agendapunt. James Clarke nam het 

voorzitterschap van de vergadering weer op zich. 

[…]  
 
James Clarke informeerde de Raad dat hij een indirect belangenconflict van 
vermogensrechtelijke aard had met het volgende punt op de agenda, aangezien hij bestuurder 
en controlerend aandeelhouder is van EMC Properties Limited (‘EMCPL’), de verstrekker van 
de aandeelhouderslening. Bijgevolg heeft James Clarke te kennen gegeven dat hij de 
vergadering niet zou bijwonen tijdens de bespreking en de beslissing over het volgende 
agendapunt en heeft hij niet deelgenomen aan de beraadslagingen of aan de stemming over 
dit agendapunt, in overeenstemming met artikel 7:96 van het Belgische Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen. 
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Derhalve werd Tom Frost aangesteld als plaatsvervangend Voorzitter van de vergadering voor 

dit volgende besluit. 

 

De Bestuurders beraadslaagden en stemden over het volgende agendapunt in afwezigheid 
van James Clarke, en rechtvaardigden het genomen besluit. Daarnaast werden de financiële 
gevolgen uiteengezet. 
 
3. Na nazicht van de liquiditeit van de Vennootschap werd besloten dat de Vennootschap de 

aandeelhouderslening van €500.000 op de vervaldag van 12 februari 2020 zou 
terugbetalen. Samen met laatste aflossingstermijn van de aandeelhouderslening (in 
plaats van rente) zal een totaalbedrag van €537.500 worden terugbetaald aan EMCPL als 
volledige en finale vereffening van de lening. De huidige Bestuurders die de Raad voor deze 
beslissing vormen, hebben besloten dat deze terugbetaling in het beste belang van de 
Vennootschap is. 

 
Aangezien er geen verdere zaken meer waren, werd de vergadering vervolgens beëindigd. 
 
 

 
______________________    ______________________ 
James Clarke       Patrick Chassagne 
Bestuurder      Bestuurder 
 
 
 
____________________________________  ______________________ 
Finance & Management International NV  Tom Frost 
Bestuurder      Bestuurder  
Vertegenwoordigd door 
Timothy Hutton 
Vaste vertegenwoordiger 
 

Nr. VOL-kap 7BE 0448.204.633

First - VOL-kap2021 - 55 / 65



Nr. VOL-kap 8BE 0448.204.633

First - VOL-kap2021 - 56 / 65



Nr. VOL-kap 8BE 0448.204.633

First - VOL-kap2021 - 57 / 65



Nr. VOL-kap 8BE 0448.204.633

First - VOL-kap2021 - 58 / 65



Nr. VOL-kap 8BE 0448.204.633

First - VOL-kap2021 - 59 / 65



Nr. VOL-kap 8BE 0448.204.633

First - VOL-kap2021 - 60 / 65



Nr. VOL-kap 8BE 0448.204.633

First - VOL-kap2021 - 61 / 65



SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn: 209 111 .......... .......... ..........

STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar Codes Totaal 1. Mannen 2. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers
Voltijds ..................................................................................... 1001 55,2 50,7 4,5

Deeltijds ................................................................................... 1002 4,6 2,1 2,5

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) ..................................... 1003 58,1 51,7 6,4

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
Voltijds ..................................................................................... 1011 69.655 63.177 6.478

Deeltijds ................................................................................... 1012 3.792 1.671 2.121

Totaal ....................................................................................... 1013 73.447 64.848 8.599

Personeelskosten
Voltijds ..................................................................................... 1021 3.345.815,84 3.065.148,06 280.667,78

Deeltijds ................................................................................... 1022 225.051,50 108.710,03 116.341,47

Totaal ....................................................................................... 1023 3.570.867,34 3.173.858,09 397.009,25

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ........................... 1033 ........................ ........................ ........................

Tijdens het vorige boekjaar Codes P. Totaal 1P. Mannen 2P. Vrouwen

Gemiddeld aantal werknemers in VTE ......................................... 1003 63,5 57,2 6,3

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...................................... 1013 83.059 73.786 9.273

Personeelskosten ......................................................................... 1023 3.839.324,89 3.434.012,30 405.312,59

Bedrag van de voordelen bovenop het loon ................................. 1033 73.112,00 65.176,00 7.936,00
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WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers .................................................................... 105 56 3 57,8

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 110 56 3 57,8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 111 ........................ ........................ ........................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 112 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 113 ........................ ........................ ........................

Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen .................................................................................... 120 51 1 51,2

lager onderwijs .................................................................... 1200 5 ........................ 5,0

secundair onderwijs ............................................................ 1201 31 ........................ 31,0

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1202 12 ........................ 12,0

universitair onderwijs .......................................................... 1203 3 1 3,2

Vrouwen .................................................................................. 121 5 2 6,6

lager onderwijs .................................................................... 1210 1 ........................ 1,0

secundair onderwijs ............................................................ 1211 1 1 1,8

hoger niet-universitair onderwijs ......................................... 1212 3 ........................ 3,0

universitair onderwijs .......................................................... 1213 ........................ 1 0,8

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ..................................................................... 130 ........................ ........................ ........................

Bedienden ............................................................................... 134 24 3 25,8

Arbeiders ................................................................................. 132 32 ........................ 32,0

Andere ..................................................................................... 133 ........................ ........................ ........................

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE VENNOOTSCHAP GESTELDE PERSONEN

Tijdens het boekjaar

Codes

1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking
van de
onderneming
gestelde
personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen .................................................................. 150 0,2 ........................

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ........................................................................ 151 325 ........................

Kosten voor de vennootschap ....................................................................................... 152 11.095,09 ........................
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TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het
boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die
tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen
personeelsregister ..................................................................... 205 ........................ ........................ ........................

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 210 ........................ ........................ ........................

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 211 ........................ ........................ ........................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 212 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 213 ........................ ........................ ........................

UITGETREDEN
Codes

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in
voltijdse
equivalenten

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring
aangegeven of een in het algemeen personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het
boekjaar een einde nam ............................................................. 305 3 1 3,5

Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ................................. 310 3 1 3,5

Overeenkomst voor een bepaalde tijd ..................................... 311 ........................ ........................ ........................

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ............... 312 ........................ ........................ ........................

Vervangingsovereenkomst ...................................................... 313 ........................ ........................ ........................

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen .................................................................................. 340 2 1 2,5

Werkloosheid met bedrijfstoeslag ............................................ 341 ........................ ........................ ........................

Afdanking ................................................................................. 342 ........................ ........................ ........................

Andere reden ........................................................................... 343 1 ........................ 1,0

het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op
halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de
vennootschap ..................................................................... 350 ........................ ........................ ........................
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INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes Mannen Codes Vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten
laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5801 16 5811 2

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5802 143 5812 39

Nettokosten voor de vennootschap ............................................................... 5803 7.020,10 5813 2.982,30

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding .............. 58031 12.890,10 58131 2.982,30

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen ......... 58032 1.932,00 58132 ........................

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) ........................... 58033 7.802,00 58133 ........................

Totaal van de minder formele en informele voortgezette
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5821 ........................ 5831 ........................

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5822 ........................ 5832 ........................

Nettokosten voor de vennootschap ............................................................... 5823 ........................ 5833 ........................

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de
werkgever

Aantal betrokken werknemers ....................................................................... 5841 ........................ 5851 ........................

Aantal gevolgde opleidingsuren .................................................................... 5842 ........................ 5852 ........................

Nettokosten voor de vennootschap ............................................................... 5843 ........................ 5853 ........................
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