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NATIONALE BANK VAN BELGIE

Balanscentrale

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

VAN ONDERNEMINGEN

Het gebruik van dit schema is niet verplicht voor de neerlegging van de
geconsolideerde jaarrekening bij de Nationale Bank van België



INHOUDSOPGAVE

Bladzijden

0. Kenmerkende gegevens.............................................................................................................................................CONSO 1.

1. Balans na winstverdeling............................................................................................................................................CONSO 2.

2. Resultatenrekening ....................................................................................................................................................CONSO 4.

3. Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening ........................................................................................................CONSO 6.

Verplichte vermeldingen (in toepassing van art. 70 van het K.B. van 6 maart 1990)

I. Lijst van de geconsolideerde ondernemingen en van de ondernemingen waarop de vermogensmutatie-

methode wordt toegepast ..................................................................................................................................CONSO 6.

II. Lijst van de niet in de rekeningen opgenomen exclusieve en gemeenschappelijke dochterondernemingen

en van de geassocieerde ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode niet wordt toegepast .........CONSO 7.

III. Ondernemingen die geen dochterondernemingen noch geassocieerde ondernemingen zijn ...........................CONSO 8.

IV. Consortium ........................................................................................................................................................CONSO 9.

V. Consolidatiecriteria en wijzigingen in de consolidatiekring ................................................................................CONSO 10.

VI. Waarderingsregels en methodes tot berekening van de fiscale latenties ..........................................................CONSO 11.

Vermeldingen die facultatief zijn wanneer hun belang verwaarloosbaar is, gelet op het getrouwe beeld dat de

geconsolideerde jaarrekening moet geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van het geconsolideerde

geheel (in toepassing van art. 70 van het K.B. van 6 maart 1990)

VII. Staat van de oprichtingskosten ..........................................................................................................................CONSO 13.

VIII. Staat van de immateriële vaste activa ...............................................................................................................CONSO 14.

IX. Staat van de materiële vaste activa ...................................................................................................................CONSO 15.

X. Staat van de financiële vaste activa...................................................................................................................CONSO 17.

XI. Staat van de geconsolideerde reserves.............................................................................................................CONSO 18.

XII. Staat van de consolidatieverschillen en de verschillen na toepassing van de vermogensmutatiemethode.......CONSO 18.

XIII. Staat van de schulden .......................................................................................................................................CONSO 19.

XIV. Resultaat van het boekjaar en van het vorige boekjaar CONSO 20.

XV. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ...................................................................................CONSO 22.

XVI. Betrekkingen met verbonden ondernemingen en met ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding

bestaat en die niet in de consolidatie zijn opgenomen ......................................................................................CONSO 23.

XVII. Financiële betrekkingen met de bestuurders of zaakvoerders van de consoliderende onderneming ...............CONSO 23.

Opmerking  : de vermeldingen in dit schema die niet zijn voorzien in het K.B. van 6 maart 1990 zijn schuin gedrukt.



6 BEF
NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO 1.

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

FIRMA OF NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE ONDERNEMING OF VAN HET CONSORTIUM (1) (2) : ....................................

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

Rechtsvorm : ....................................................................................................................................................................................

Adres : ................................................................................................................................ Nr. :.....................  Bus : .....................

Postnummer : ...........................................  Gemeente : .................................................................................................................

Register :  .................................................  Gemeente : ....................................................  Nr. :.....................................................

BTW- of nationaal nummer

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING voorgelegd aan de algemene vergadering van / /

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

 Vorig boekjaar van / / tot / /

De bedragen van het vorig boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt : ja / neen
_______________________________________________________________________________________________________

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

 (eventueel vervolg op blz. CONSO 1bis, 1ter ...)
_______________________________________________________________________________________________________

Zijn gevoegd bij deze jaarrekening : - het geconsolideerd jaarverslag
- het geconsolideerd controleverslag

 _______________________________________________________________________________________________________
ZO HET DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN EEN BUITENLANDSE ONDERNEMING BETREFT :

Naam van de Belgische dochteronderneming die de neerlegging verricht (art. 8, 4° KB van 6 maart 1990) ...................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

BTW- of nationaal nummer van de Belgische dochteronderneming

die de neerlegging verricht

Totaal aantal neergelegde bladen : ....................... Nummers van de bladen van het standaardformulier die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn : ...................................................................................................................................................................

Handtekening Handtekening
(naam en hoedanigheid) (naam en hoedanigheid)

1) Schrappen wat niet van toepassing is.
2) Een consortium dient de staat IV (blad CONSO 9) in te vullen. Maart 1995



BTW CONSO 2.
Boekjaar Vorig boekjaar

Codes (in miljoenen franken)

1. BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA

VASTE ACTIVA 20/28                                                               

I. Oprichtingskosten (toel. VII) ...................... 20 ________________ ________________

II. Immateriële vaste activa (toel. VIII) ............... 21 ________________ ________________

III. Consolidatieverschillen (positief) (toel. XII)........ 9920 ________________ ________________

IV. Materiële vaste activa (toel. IX) ................... 22/27 ________________ ________________
A. Terreinen en gebouwen ........................ 22 .............................. ..............................
B. Installaties, machines en uitrusting .............. 23 .............................. ..............................
C. Meubilair en rollend materieel .................. 24 .............................. ..............................
D. Leasing en soortgelijke rechten ................. 25 .............................. ..............................
E. Overige materiële vaste activa .................. 26 .............................. ..............................
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ......... 27 .............................. ..............................

V. Financiële vaste activa (toel. I tot IV en X)......... 28 ________________ ________________
A. Ondernemingen waarop vermogensmutatie is

toegepast ....................................... 9921 .............................. ..............................
1. Deelnemingen .............................. 99211 .............................. ..............................
2. Vorderingen ................................ 99212 .............................. ..............................

B. Andere ondernemingen ......................... 284/8 .............................. ..............................
1. Deelnemingen, aandelen en deelbewijzen ... 284 .............................. ..............................
2. Vorderingen ................................ 285/8 .............................. ..............................

VLOTTENDE ACTIVA 29/58                                                               

VI. Vorderingen op meer dan één jaar................ 29 _______________ ________________
A. Handelsvorderingen............................. 290 .............................. ..............................
B. Overige vorderingen ............................ 291 .............................. ..............................

VII. Voorraden en bestellingen in uitvoering.......... 3 ________________ ________________
A. Voorraden1 ..................................... 30/36 .............................. ..............................

1. Grond- en hulpstoffen ....................... 30/31 .............................. ..............................
2. Goederen in bewerking ..................... 32 .............................. ..............................
3. Gereed produkt  ............................ 33 .............................. ..............................
4. Handelsgoederen ........................... 34 .............................. ..............................
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 .............................. ..............................
6. Vooruitbetalingen............................ 36 .............................. ..............................

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

VIII. Vorderingen op ten hoogste één jaar ............. 40/41 ________________ ________________
A. Handelsvorderingen ............................ 40 .............................. ..............................
B. Overige vorderingen ............................ 41 .............................. ..............................

IX. Geldbeleggingen  ................................. 50/53 ________________ ________________
A. Eigen aandelen ................................. 50 .............................. ..............................
B. Overige beleggingen ........................... 51/53 .............................. ..............................

X. Liquide middelen .................................. 54/58 ________________ ________________

XI. Overlopende rekeningen .......................... 490/1 ________________ ________________

TOTAAL DER ACTIVA 20/58

1 De voorraadposten kunnen worden samengevoegd (cf. K.B. van 6 maart 1990, art. 29, § 1, tweede lid).



BTW CONSO 3.
Boekjaar Vorig boekjaar

P A S S I VA Codes (in miljoenen franken)

EIGEN VERMOGEN 10/15                                                               

I. Kapitaal ........................................... 10 ________________ ________________
A. Geplaatst kapitaal ............................... 100 .............................. ..............................
B. Niet opgevraagd kapitaal ...................... (-) 101 (............................ ) (............................ )

II. Uitgiftepremies .................................... 11 ________________ ________________

III. Herwaarderingsmeerwaarden..................... 12 ________________ ________________

IV. Geconsolideerde reserves (toel. XI) .......... (+)(-) 9910 ________________ ________________

V. Consolidatieverschillen (negatief) (toel. XII)....... 9911 ________________ ________________

VI. Omrekeningsverschillen .................... (+)(-) 9912 ________________ ________________

VII. Kapitaalsubsidies ................................. 15 ________________ ________________

BELANGEN VAN DERDEN                 

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

VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN EN
BELASTINGLATENTIES 16                                                               

IX. A. Voorzieningen voor risico’s en kosten ....... 160/5 ________________ ________________
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ... 160 ................................. ................................
2. Belastingen.................................. 161 ................................. ................................
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken.... 162 ................................. ................................
4. Overige risico’s en kosten ................... 163/5 ................................. ................................

B. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties
(toel. VI, B)

168 ________________ ________________

SCHULDEN 17/49                                                               

X. Schulden op meer dan één jaar (toel. XIII) ........ 17 ________________ ________________
A. Financiële schulden ............................. 170/4 .............................. ..............................

1. Achtergestelde leningen ..................... 170 .............................. ..............................
2. Niet achtergestelde obligatieleningen ........ 171 .............................. ..............................
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden ... 172 .............................. ..............................
4. Kredietinstellingen........................... 173 .............................. ..............................
5. Overige leningen ............................ 174 .............................. ..............................

B. Handelsschulden................................ 175 .............................. ..............................
1. Leveranciers ................................ 1750 .............................. ..............................
2. Te betalen wissels........................... 1751 .............................. ..............................

C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen.... 176 .............................. ..............................
D. Overige schulden ............................... 178/9 .............................. ..............................

XI. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. XIII)...... 42/48 ________________ ________________
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het

jaar vervallen ................................... 42 .............................. ..............................
B. Financiële schulden ............................. 43 .............................. ..............................

1. Kredietinstellingen .......................... 430/8 .............................. ..............................
2. Overige leningen ............................ 439 .............................. ..............................

C. Handelsschulden ............................... 44 .............................. ..............................
1. Leveranciers ................................ 440/4 .............................. ..............................
2. Te betalen wissels........................... 441 .............................. ..............................

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ... 46 .............................. ..............................
E. Schulden met betrekking tot belastingen,

bezoldigingen en sociale lasten ................. 45 .............................. ..............................
1. Belastingen ................................. 450/3 .............................. ..............................
2. Bezoldigingen en sociale lasten ............. 454/9 .............................. ..............................

F.  Overige schulden   ............................. 47/48 .............................. ..............................

XII. Overlopende rekeningen ......................... 492/3 ________________ ________________

TOTAAL DER PASSIVA 10/49



BTW CONSO 4.
Boekjaar Vorig boekjaar

Codes (in miljoenen franken)

2. RESULTATENREKENING
(uitsplitsing van de bedrijfsresultaten

naar hun aard)

I. Bedrijfsopbrengsten ................................... 70/74 _______________ _______________
A. Omzet (toel. XIV, A) .................................. 70 .............................. ..............................
B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en

gereed produkt en in de bestellingen in uitvoering
(toename +, afname -) ................................ 71 .............................. ..............................

C. Geproduceerde vaste activa .......................... 72 .............................. ..............................
D. Andere bedrijfsopbrengsten .......................... 74 .............................. ..............................

II. Bedrijfskosten ....................................... (-) 60/64 ( _______________ ) ( _______________ )
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen .............. 60 .............................. ..............................

1. Inkopen .......................................... 600/8 .............................. ..............................
2. Wijziging in de vooraad (toename -, afname +) .... 609 .............................. ..............................

B. Diensten en diverse goederen ........................ 61 .............................. ..............................
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

(toel. XIV, B) .......................................... 62 .............................. ..............................
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ................................................. 630 .............................. ..............................

E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +,
terugnemingen -) ..................................... 631/4 .............................. ..............................

F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +,
bestedingen en terugnemingen -)  .................... 635/7 .............................. ..............................

G. Andere bedrijfskosten ................................ 640/8 .............................. ..............................
H. Als herstructureringskosten geactiveerde

bedrijfskosten...................................... (-) 649 ( ............................) ( ............................)
I. Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen .... 9960 .............................. ..............................

III. Bedrijfswinst ......................................... (+)
Bedrijfsverlies ....................................... (-)

70/64
64/70

                                 

(                               )

                                 

(                               )

IV.  Financiële opbrengsten ................................ 75 _______________ _______________

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa................ 750 .............................. ..............................
B. Opbrengsten uit vlottende activa ...................... 751 .............................. ..............................
C. Andere financiële opbrengsten ....................... 752/9 .............................. ..............................

V.  Financiële kosten.................................... (-) 65 ( _______________ ) ( _______________ )
A. Kosten van schulden ................................. 650 .............................. ..............................
B. Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen .... 9961 .............................. ..............................
C. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan

bedoeld onder II.E (toevoegingen +, terugnemingen -). 651 .............................. ..............................
D. Andere financiële kosten ............................. 652/9 .............................. ..............................

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening,
vóór belasting ........................................ (+)
Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening,
vóór belasting ........................................ (-)

70/65

65/70

                                 

(                               )

                                 

(                               )



BTW CONSO 5.
Boekjaar Vorig boekjaar

Codes (in miljoenen franken)

2. RESULTATENREKENING
(vervolg)

VII. Uitzonderlijke opbrengsten ....................... 76 _________________ ________________

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

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

C. Terugneming van waardeverminderingen op
financiële vaste activa ........................... 761 ................................. .................................

D. Terugneming van voorzieningen voor
uitzonderlijke risico's en kosten .................. 762 ................................. .................................

E. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa .. 763 ................................. .................................

F. Andere uitzonderlijke opbrengsten (toel. XIV, C) . 764/9 ................................. .................................

VIII. Uitzonderlijke kosten............................(-) 66 ( ______________ ) ( ______________ )
A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardever-

minderingen op oprichtingskosten, op immateriële
en materiële vaste activa ........................ 660 ................................. .................................

B. Uitzonderlijke afschrijvingen op positieve
consolidatieverschillen .......................... 9962 ................................. .................................

C. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 ................................. .................................

D. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en
kosten .......................................... 662 ................................. .................................

E. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 ................................. .................................

F. Andere uitzonderlijke kosten (toel. XIV, C) ...... 664/8 ................................. .................................

G. Als herstructureringskosten geactiveerde
uitzonderlijke kosten...........................(-) 669 (...............................) ( .............................. )

H. Negatieve consolidatieverschillen .............(-) 9963 (...............................) ( .............................. )

IX. Winst van het boekjaar vóór belasting......... (+)
Verlies van het boekjaar vóór belasting ........(-)

70/66
66/70

                                  

(                                 )

                                  

(                                 )

X. A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen en de
belastinglatenties............................. (+) 780 ................................. .................................

B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen en
de belastinglatenties ..........................(-) 680 (...............................) ( .............................. )

XI. Belastingen op het resultaat ................. (-)(+) 67/77 ________________ ________________

A. Belastingen (toel. XIV, D)......................(-) 670/3 (...............................) ( .............................. )
B. Regularisering van belastingen en terugneming

van voorzieningen voor belastingen ............. 77 ................................. .................................

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

70/67
67/70

                                  

(                                 )

                                  

(                                 )

XIII. Aandeel in het resultaat van de ondernemingen
waarop vermogensmutatie is toegepast ..... (+)(-) 9975 ________________ ________________

A. Winstresultaten .............................. (+) 99751 ................................. .................................
B. Verliesresultaten ..............................(-) 99651 (...............................) ( .............................. )

XIV. Geconsolideerde winst ........................ (+)
Geconsolideerd verlies .........................(-)

9976
9966

                                  

(                                 )

                                  

(                                 )

A. Aandeel van derden ............................ 99761 ................................. .................................
B. Aandeel van de groep .......................... 99762 ................................. .................................



BTW CONSO 6.

3. TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

I. Lijst van de geconsolideerde ondernemingen en van de ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode wordt
toegepast

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

het BTW- of NATIONAAL NUMMER

Toegepaste methode
voor opname in de

rekeningen
(I/E/V1/V2/V3/V4/V5/

V6/V7/V8/V9) 1 2

Gehouden deel van
het kapitaal 3

(in %)

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

boekjaar) 4

 (eventueel vervolg op blz. CONSO 6bis, 6ter ...)

1 I  : integrale consolidatie
E   : evenredige consolidatie (met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamenlijke bestuur blijkt)
V1 : geassocieerde onderneming waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast ( art . 45,3°)
V2 : dochteronderneming waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast, waarover de onderneming een controle in feite bezit en

waarvan de consolidatie zou indruisen tegen het principe van het getrouwe beeld  (art. 14 §1)
V3 : dochteronderneming waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast en waarvan de werkzaamheden zodanig uiteenlopen dat haar

consolidatie zou indruisen tegen het principe van het getrouwe beeld  (art. 14 §2)
V4 : dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waarvoor er niet meer kan van worden uitgegaan dat

zij haar bedrijf zal voortzetten en waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast  (art. 15)
V5 : gemeenschappelijke dochteronderneming waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast en waarvan het bedrijf niet nauw

geïntegreerd is in het bedrijf van de onderneming die over de gezamenlijke controle beschikt  (art. 45, tweede lid)
V6 : dochteronderneming van te verwaarlozen betekenis waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast  (art. 13,1°)
V7 : dochteronderneming waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast en waarvoor ingrijpende en duurzame beperkingen bestaan

die de effectieve uitoefening van de controlebevoegheid dan wel de aanwending van haar vermogen bemoeilijken  (art. 13,2°)
V8 : dochteronderneming waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast en waarvoor de gegevens die nodig zijn om haar in de

consolidatie op te nemen niet zonder onevenredige kosten of onverantwoorde vertraging kunnen worden verkregen  (art. 13,3°)
V9 : dochteronderneming waarop de vermogensmutatiemethode wordt toegepast en waarvan de aandelen uitsluitend met het oog op hun latere

vervreemding worden gehouden  (art. 13,4°).
2 Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode voor

opname in de rekeningen, wordt de aanduiding van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
3 Deel van het kapitaal van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door personen die in

eigen naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
4 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel aanmerkelijk wordt beïnvloed door de wijzigingen in dit percentage, worden bijkomende

inlichtingen verstrekt in de staat V. (art. 18).



BTW CONSO 6bis

I. Lijst van de geconsolideerde ondernemingen en van de ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode wordt
toegepast (vervolg)

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

het BTW- of NATIONAAL NUMMER

Toegepaste methode
voor opname in de

rekeningen
(I/E/V1/V2/V3/V4/V5/

V6/V7/V8/V9)

Gehouden deel van
het kapitaal

(in %)

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

boekjaar)



BTW CONSO 7.

II. Lijst van de niet in de rekeningen opgenomen exclusieve en gemeenschappelijke dochterondernemingen (in toepassing  
van art. 13) en van de geassocieerde ondernemingen waarop de vermogensmutatiemethode niet wordt toegepast   (in  
toepassing van art. 68)  

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

het BTW-of NATIONAAL NUMMER

Reden van de
uitsluiting

 (A,B, C, D of E) 1

Gehouden deel
van het kapitaal 2

(in %)

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

boekjaar)3

 (eventueel vervolg op blz. CONSO 7bis, 7ter, ...)

1 Reden van de uitsluiting : (in toepassing van het K.B. van 6 maart 1990, art. 13 en art. 68)
A. Dochteronderneming van te verwaarlozen betekenis
B. Ingrijpende en duurzame beperkingen die de effectieve uitoefening van de controlebevoegdheid over de dochteronderneming dan wel de

aanwending van het vermogen van laatstgenoemde bemoeilijken
C. De gegevens die nodig zijn om de dochteronderneming in de consolidatie op te nemen kunnen niet zonder onevenredige kosten of

onverantwoorde vertraging worden verkregen
D. De aandelen van de dochteronderneming worden uitsluitend met het oog op latere vervreemding gehouden
E. Geassocieerde onderneming van te verwaarlozen betekenis voor het principe van het getrouwe beeld.
Bij (verplichte of facultatieve) uitsluiting van ondernemingen uit de consolidatiekring worden gedetailleerde gegevens verstrekt in de staat  V.

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

3 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel aanmerkelijk wordt beïnvloed door de wijzigingen in dit percentage, worden bijkomende
inlichtingen verstrekt in de staat V. (art. 18).
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III. Ondernemingen die geen dochterondernemingen noch geassocieerde ondernemingen zijn
Hieronder worden de ondernemingen vermeld die niet bedoeld worden in de nummers I tot II van de toelichting, waarin de in de
consolidatie opgenomen ondernemingen en de buiten de consolidatie gelaten ondernemingen (op grond van de artikelen 13 en
14 van het K.B. van 6 maart 1990), hetzij zelf, hetzij via een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van deze
ondernemingen optreedt, ten minste 10% van het kapitaal bezitten.  Deze gegevens mogen achterwege worden gelaten indien
zij, gelet op het beginsel van het getrouwe beeld, van te verwaarlozen betekenis zijn.

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

Gehouden
deel van

Gegevens uit de laatst beschikbare jaarrekening 2

NATIONAAL NUMMER het
kapitaal
(in %)1

Jaarreke-
ning
per

Munt-
eenheid

Eigen
vermogen 3

Resultaat 3

(eventueel vervolg op blz. 8bis, 8ter ...)

1 Deel van het kapitaal dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen en buiten de consolidatie gelaten ondernemingen.
2 Deze gegevens mogen achterwege worden gelaten wanneer de betrokken onderneming niet verplicht is ze openbaar te maken.
3 (+) of (-); in miljoenen munteenheden.
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IV. Consortium

Aanduiding van de ondernemingen die deel uitmaken van het consortium, met voor elke onderneming de methode van opname
in de rekening van het consortium en de lijst van dochterondernemingen met aanduiding van de methode van opname in de
consolidatie en het gehouden deel van het kapitaal.
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V. Consolidatiecriteria en wijzigingen in de consolidatiekring

A. Aanduiding van de criteria die worden gehanteerd voor de toepassing van de integrale consolidatie, de evenredige consolidatie
en de vermogensmutatiemethode en van de gevallen, met motivering ervan, waarin van deze criteria wordt afgeweken
(in toepassing van art. 69 I. van het K.B. van 6 maart 1990).

B. Inlichtingen die een zinvolle vergelijking mogelijk maken met de geconsolideerde jaarrekening over het vorige boekjaar, indien
de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan (in
toepassing van artikel 18 van het K.B. van 6 maart 1990).

(eventueel vervolg op blz. CONSO 10bis, 10ter ...)



BTW CONSO 11.

VI. Waarderingsregels en methodes tot berekening van de fiscale latenties

A. Opgave van de gehanteerde criteria voor de waardering van de verschillende posten van de geconsolideerde jaarrekening,
inzonderheid :

. voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten,
alsmede voor de herwaarderingen (in toepassing van art. 69 VI.a. van het K.B. van 6 maart 1990)

. voor de omrekeningsgrondslagen van de bedragen die in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt dan de
munt waarin de geconsolideerde jaarrekening is opgesteld en van de boekhoudstaten van dochterondernemingen en van
geassocieerde ondernemingen naar buitenlands recht (in toepassing van art. 69 VI.b.).

(eventueel vervolg op blz. CONSO 11bis, 11ter ...)
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Codes Bedragen

B. Uitgestelde belastingen en belastinglatenties

. Uitsplitsing van de post IX B. van het passief, in miljoenen franken .................. 168 ________________
.. Uitgestelde belastingen (in toepassing van art. 35 van het K.B. van

8 oktober 1976, ingevoegd door het K.B. van 30 december 1991) ............... 1681 .................................
.. Belastinglatenties (in toepassing van art. 40 van het K.B. van 6 maart 1990) .... 1682 .................................

. Gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes ter bepaling van de belastinglatenties (methode van vaste overdracht,
methode van variabele overdracht, ...)

(eventueel vervolg op blz. CONSO 12bis, 12ter ...)



BTW CONSO 13.

Codes Bedragen

VII. STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN, in miljoenen franken (post I van de activa)

Netto-boekwaarde per einde van het vorige boekjaar ............................... 8001 ..............................

Mutaties tijdens het boekjaar :
. Nieuwe kosten van het boekjaar................................................. 8002 ..............................
. Afschrijvingen ................................................................. (-) 8003 ( ............................)
. Omrekeningsverschillen.................................................... (+)(-) 9980 ..............................
. Andere..................................................................... (+)(-) 8004 ..............................

Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar ...................................... 8005 _______________

waarvan : - Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van
leningen, disagio en andere oprichtingskosten ....................... 200/2 ..............................

- Herstructureringskosten .............................................. 204 ..............................
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VIII. STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA, in miljoenen franken (post II van de activa)

Codes
1 Kosten van onderzoek

en ontwikkeling

2 Concessies, octrooien,
licenties, enz.

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar ........................ 801 ................................. .................................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde 
vaste activa............................................. 802 ................................. .................................

. Overdrachten en buitengebruikstellingen............. (-) 803 ( ...............................) ( ...............................)

. Overboekingen van een post naar een andere .....(+)(-) 804 ................................. .................................

. Omrekeningsverschillen ...........................(+)(-) 9981 ................................. .................................

. Andere wijzigingen 1 ................................... 9982 ................................. .................................

Per einde van het boekjaar .............................. 805

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar ........................ 806 ................................. .................................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Geboekt ............................................... 807 ................................. .................................

. Teruggenomen want overtollig ...................... (-) 808 ( ...............................) ( ...............................)

. Verworven van derden.................................. 809 ................................. .................................

. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 810 ( ...............................) ( ...............................)

. Overgeboekt van een post naar een andere ......(+)(-) 811 ................................. .................................

. Omrekeningsverschillen ...........................(+)(-) 9983 ................................. .................................

. Andere wijzigingen 1.................................... 9984 ................................. .................................

Per einde van het boekjaar ............................... 812

d) NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET 
BOEKJAAR .......................................(a)-(c) 813

Codes
3 Goodwill 4 Vooruitbetalingen

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar ........................ 801 ................................. .................................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde
vaste activa............................................. 802 ................................. .................................

. Overdrachten en buitengebruikstellingen............. (-) 803 ( ...............................) ( ...............................)

. Overboekingen van een post naar een andere .....(+)(-) 804 ................................. .................................

. Omrekeningsverschillen ...........................(+)(-) 9981 ................................. .................................

. Andere wijzigingen 1 .................................... 9982 ................................. .................................

Per einde van het boekjaar ............................... 805

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar ........................ 806 ................................. .................................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Geboekt ............................................... 807 ................................. .................................

. Teruggenomen want overtollig ...................... (-) 808 ( ...............................) ( ...............................)

. Verworven van derden ................................. 809 ................................. .................................

. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen (-) 810 ( ...............................) ( ...............................)

. Overgeboekt van een post naar een andere .......(+)(-) 811 ................................. .................................

. Omrekeningsverschillen ...........................(+)(-) 9983 ................................. .................................

. Andere wijzigingen 1.................................... 9984 ................................. .................................

Per einde van het boekjaar ............................... 812

d) NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET 
BOEKJAAR .......................................(a)-(c) 813

1 Wijzigingen die hun oorsprong vinden in wijzigingen van de consolidatiekring (art. 11 van het K.B. van 3 december 1993).
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IX. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA, in miljoenen franken (post IV van de activa)

Codes

1 Terreinen

en gebouwen

(post IV.A.)

2 Installaties,

machines en

uitrusting

(post IV.B.)

3 Meubilair en

rollend materieel

(post IV.C.)

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar .................... 815 ........................... ............................ ...........................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Aanschaff., met inbegrip van de geprod. vaste activa 816 ........................... ............................ ...........................

. Overdrachten en buitengebruikstellingen.......... (-) 817 ( .........................) ( ........................ ) (......................... )

. Overboek. van een post naar een andere ...... (+)(-) 818 ........................... ............................ ...........................

. Omrekeningsverschillen ....................... (+)(-) 9985 ........................... ............................ ...........................

. Andere wijzigingen 1 ............................... 9986 ........................... ............................ ...........................

Per einde van het boekjaar ........................... 819

b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar .................... 820 ........................... ............................ ...........................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Geboekt ............................................ 821 ........................... ............................ ...........................

. Verworven van derden.............................. 822 ........................... ............................ ...........................

. Afgeboekt ........................................ (-) 823 ( .........................) ( ........................ ) (......................... )

. Overgeboekt van een post naar een andere ... (+)(-) 824 ........................... ............................ ...........................

. Omrekeningsverschillen ....................... (+)(-) 9987 ........................... ............................ ...........................

. Andere wijzigingen 1 ................................ 9988 ........................... ............................ ...........................
Per einde van het boekjaar ........................... 825

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar .................... 826 ........................... ............................ ...........................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Geboekt ............................................ 827 ........................... ............................ ...........................

. Teruggenomen want overtollig .................... (-) 828 ( .........................) ( ........................ ) (......................... )

. Verworven van derden.............................. 829 ........................... ............................ ...........................

. Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstell. ....... (-) 830 ( .........................) ( ........................ ) (......................... )

. Overgeboekt van een post naar een andere ... (+)(-) 831 ........................... ............................ ...........................

. Omrekeningsverschillen ....................... (+)(-) 9989 ........................... ............................ ...........................

. Andere wijzigingen 1................................ 9990 ........................... ............................ ...........................
Per einde van het boekjaar ........................... 832

d) NETTO-BOEKW. PER EINDE BOEKJAAR . (a)+(b)-(c) 833

1 Wijzigingen die hun oorsprong vinden in wijzigingen van de consolidatiekring (art. 11 van het K.B. van 3 december 1993).
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IX. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA, in miljoenen franken (post IV van de activa) (vervolg)

Codes

4 Leasing en

soortgelijke

rechten

(post IV.D.)

5 Overige

materiële

vaste activa

(post IV.E.)

6 Activa in aan-

bouw en

vooruitbetalingen

(post IV.F.)

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar .................... 815 ........................... ............................ ...........................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Aanschaff., met inbegrip van de geprod. vaste activa 816 ........................... ............................ ...........................

. Overdrachten en buitengebruikstellingen.......... (-) 817 ( .........................) ( ........................ ) (......................... )

. Overboek. van een post naar een andere ...... (+)(-) 818 ........................... ............................ ...........................

. Omrekeningsverschillen ....................... (+)(-) 9985 ........................... ............................ ...........................

. Andere wijzigingen 1 ............................... 9986 ........................... ............................ ...........................

Per einde van het boekjaar ........................... 819

b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar .................... 820 ........................... ............................ ...........................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Geboekt ............................................ 821 ........................... ............................ ...........................

. Verworven van derden.............................. 822 ........................... ............................ ...........................

. Afgeboekt ........................................ (-) 823 ( .........................) ( ........................ ) (......................... )

. Overgeboekt van een post naar een andere ... (+)(-) 824 ........................... ............................ ...........................

. Omrekeningsverschillen ....................... (+)(-) 9987 ........................... ............................ ...........................

. Andere wijzigingen 1................................ 9988 ........................... ............................ ...........................
Per einde van het boekjaar ........................... 825

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar .................... 826 ........................... ............................ ...........................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Geboekt ............................................ 827 ........................... ............................ ...........................

. Teruggenomen want overtollig .................... (-) 828 ( .........................) ( ........................ ) (......................... )

. Verworven van derden.............................. 829 ........................... ............................ ...........................

. Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstell. ....... (-) 830 ( .........................) ( ........................ ) (......................... )

. Overgeboekt van een post naar een andere ... (+)(-) 831 ........................... ............................ ...........................

. Omrekeningsverschillen ....................... (+)(-) 9989 ........................... ............................ ...........................

. Andere wijzigingen 1................................ 9990 ........................... ............................ ...........................
Per einde van het boekjaar ........................... 832

d) NETTO-BOEKW. PER EINDE BOEKJAAR . (a)+(b)-(c) 833 _____________

waarvan : . terreinen en gebouwen ............ 250 ...........................
. installaties, machines en uitrusting.. 251 ...........................
. meubilair en rollend materieel....... 252 ...........................

1 Wijzigingen die hun oorsprong vinden in wijzigingen van de consolidatiekring (art. 11 van het K.B. van 3 december 1993).



BTW CONSO 17.

X. STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA, in miljoenen franken (post V van de activa)

1. Deelnemingen Codes

1 Ondernemingen

 waarop de

vermogens-

mutatiemethode

is toegepast

2 Andere

ondernemingen

(post V.A.1.) (post V.B.1.)
a) AANSCHAFFINGSWAARDE

Per einde van het vorige boekjaar .......................................... 835 ............................ ...........................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Aanschaffingen ........................................................... 836 ............................ ...........................

. Overdrachten en buitengebruikstellingen............................... (-) 837 ( ........................ ) (......................... )

. Overboekingen van een post naar een andere ...................... (+)(-) 838 ............................ ...........................

. Omrekeningsverschillen ............................................ (+)(-) 9991 ............................ ...........................
Per einde van het boekjaar ................................................. 839

b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar .......................................... 840 ............................ ...........................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Geboekt .................................................................. 841 ............................ ...........................

. Verworven van derden.................................................... 842 ............................ ...........................

. Afgeboekt ............................................................. (-) 843 ( ........................ ) (......................... )

. Omrekeningsverschillen ............................................ (+)(-) 9992 ............................ ...........................

. Overgeboekt van een post naar een andere ........................ (+)(-) 844 ............................ ...........................
Per einde van het boekjaar ................................................. 845

c) WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar .......................................... 846 ............................ ...........................
Mutaties tijdens het boekjaar :

. Geboekt .................................................................. 847 ............................ ...........................

. Teruggenomen want overtollig ......................................... (-) 848 ( ........................ ) (......................... )

. Verworven van derden.................................................... 849 ............................ ...........................

. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ................. (-) 850 ( ........................ ) (......................... )

. Omrekeningsverschillen ............................................ (+)(-) 9993 ............................ ...........................

. Overgeboekt van een post naar een andere ........................ (+)(-) 851 ............................ ...........................
Per einde van het boekjaar ................................................. 852

d) NIET OPGEVRAAGDE BEDRAGEN
Per einde van het vorige boekjaar .......................................... 853 ............................ ...........................
Mutaties tijdens het boekjaar ......................................... (+)(-) 854 ............................ ...........................
Per einde van het boekjaar ................................................. 855

e) WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE ONDERNEMINGEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST :
...................................................................... (+)(-) 9994 ___________________________

. Aandeel in het resultaat van het boekjaar ............................... 99941 ............................

. Eliminatie van de dividenden m.b.t. deze deelnemingen ................. 99942 ............................

. Andere wijzigingen in het eigen vermogen .............................. 99943 ............................

NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
(a) + (b) - (c) - (d) +/-(e) ........................................................ 856

2. Vorderingen (post V.A.2.) (post V.B.2.)

NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR ........ 857 ............................ ...........................
Mutaties tijdens het boekjaar :
. Toevoegingen .............................................................. 858 ............................ ...........................
. Terugbetalingen ......................................................... (-) 859 ( ........................ ) (......................... )
. Geboekte waardeverminderingen........................................ (-) 860 ( ........................ ) (......................... )
. Teruggenomen waardeverminderingen ..................................... 861 ............................ ...........................
. Omrekeningsverschillen .............................................. (+)(-) 9995 ............................ ...........................
. Overige .............................................................. (+)(-) 863 ............................ ...........................

NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR .................. 864
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP
VORDERINGEN PER EINDE V/H BOEKJAAR ................................ 865
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XI. STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES, in miljoenen franken (post IV van het passief)

Codes Bedragen

GECONSOLIDEERDE RESERVES PER EINDE VAN HET VORIGE BOEKJAAR ...(+)(-) 99001 ________________
Wijzigingen tijdens het boekjaar :

- Aandeel van de groep in het geconsolideerd resultaat ........................(+)(-) 99002 .................................
- Andere wijzigingen : ..........................................................(+)(-) 99003 .................................

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

GECONSOLIDEERDE RESERVES PER EINDE BOEKJAAR .......................(+)(-) 99004

XII. STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN EN DE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE VERMOGENSMUTATIE-
METHODE, in miljoenen franken (post III van de activa, post V van de passiva)

Codes Consolidatieverschillen Verschillen na toepassing van
de vermogensmutatiemethode

1 positieve 2 negatieve 3 positieve 4 negatieve

NETTO- BOEKWAARDE PER EINDE
VAN HET VORIGE BOEKJAAR........ 9901 .................. .................. ................... ...................

Mutaties tijdens het boekjaar :
. Ingevolge een stijging van het

deelnemingspercentage  ............. 9902 .................. .................. ................... ...................
. Ingevolge een daling van het

deelnemingspercentage  ............. 9903 .................. .................. ................... ...................
. Afschrijvingen ........................ 9904 .................. .................. ................... ...................
. In resultaat genomen verschillen...... 9905 .................. .................. ................... ...................
. Andere wijzigingen ................... 9906 .................. .................. ................... ...................

NETTO- BOEKWAARDE PER EINDE
VAN HET BOEKJAAR ................ 9907
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XIII. STAAT VAN DE SCHULDEN, in miljoenen franken (posten X en XI van de passiva)

A. UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAAR
GELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN

Codes
1 hoogstens

één jaar

2 meer dan één
jaar doch
hoogstens

5 jaar

3 meer dan 5 jaar

(post XI.A.) (post X.)

Financiële schulden ...................... 880

1. Achtergestelde leningen ............... 881 ................................. .............................. ..............................
2. Niet achtergestelde obligatieleningen ... 882 ................................. .............................. ..............................
3. Leasingschulden en soortgelijke

schulden ............................... 883 ................................. ..............................
..............................

4. Kredietinstellingen...................... 884 ................................. .............................. ..............................
5. Overige leningen ....................... 885 ................................. .............................. ..............................

Handelsschulden ......................... 886

1. Leveranciers ........................... 887 ................................. .............................. ..............................
2. Te betalen wissels...................... 888 ................................. .............................. ..............................

Ontvangen vooruitbetalingen op
bestellingen............................... 889

Overige schulden ......................... 890

TOTAAL .................................. 891

B. SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) GEWAARBORGD DOOR ZAKELIJKE ZEKERHEDEN GESTELD OF
ONHERROEPELIJK BELOOFD OP DE ACTIVA VAN DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN
(begrepen in de posten X en XI van de passiva)

Codes Schulden gewaarborgd
door

zakelijke zekerheden

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

1. Achtergestelde leningen ........................................................... 8932 .................................
2. Niet achtergestelde obligatieleningen ............................................. 8942 .................................
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden ......................................... 8952 .................................
4. Kredietinstellingen ................................................................ 8962 .................................
5. Overige leningen .................................................................. 8972 .................................

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

1. Leveranciers ...................................................................... 8992 .................................
2. Te betalen wissels................................................................. 9002 .................................

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

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten ..................... 9022

1. Belastingen ................................................................... 9032 .................................
2. Bezoldigingen en sociale lasten ................................................... 9042 .................................

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

TOTAAL .............................................................................. 9062
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XIV. RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR EN VAN HET VORIGE BOEKJAAR

A. NETTO-OMZET, in miljoenen franken (post I.A. van de resultatenrekening)

A1. Uitsplitsing naar categorie bedrijfsactiviteit en naar geografische markten te geven in bijlage bij het
standaardformulier, voor zover deze categorieën en markten, vanuit het oogpunt van de organisatie van de verkoop
van goederen en de verlening van diensten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de in de consolidatie
opgenomen ondernemingen, onderling aanzienlijke verschillen te zien geven voor het boekjaar en het vorige boekjaar.

A2. Globale omzet van de groep in België (post 70 van de resultatenrekening)
(som van de door de ondernemingen van de groep in België gerealiseerde verkopen)

Code Boekjaar Vorig boekjaar

99083 ................................. .................................

B. GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND, in eenheden EN
PERSONEELSKOSTEN, in miljoenen franken

Codes Integraal
geconsolideerde
ondernemingen

Evenredig
geconsolideerde
ondernemingen

1 Boekjaar 2 Boekjaar
B1. Gemiddeld personeelsbestand.................... 9090 ................................. .................................

Arbeiders .......................................... 9091 ................................. .................................
Bedienden ......................................... 9092 ................................. .................................
Directiepersoneel .................................. 9093 ................................. .................................
Anderen ............................................ 9094 ................................. .................................

B2. Personeelskosten (post II.C.)
Bezoldigingen en sociale lasten .................... 620 ................................. .................................
Pensioenkosten .................................... 624 ................................. .................................

B3. Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld
in België door de ondernemingen van de groep.. 9908 ................................. .................................



BTW CONSO 21.

C. UITZONDERLIJKE RESULTATEN , in miljoenen franken Boekjaar

C1. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN (post VII.F.),
indien het om belangrijke bedragen gaat
...................................................................................................................................... ................................
...................................................................................................................................... ................................
...................................................................................................................................... ................................

C2. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN (post VIII.F.), indien het
om belangrijke bedragen gaat
...................................................................................................................................... ................................
...................................................................................................................................... ................................
...................................................................................................................................... ................................

Codes Boekjaar

D. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT, in miljoenen franken (post XI)

D1. Verschil tussen de aan de geconsolideerde resultatenrekening van het
boekjaar en de vorige boekjaren toegerekende belastingen en de voor die
boekjaren reeds betaalde of nog te betalen belastingen, voor zover dit
verschil van belang in met het oog op de in de toekomst te betalen
belastingen ..................................................................................................... 99084 ................................

D2. Invloed van de uitzonderlijke resultaten op de belastingen op het resultaat
van het boekjaar ............................................................................................. 99085 ................................



BTW CONSO 22.

XV. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, in miljoenen franken

Codes Boekjaar

A. 1. Persoonlijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen
ondernemingen werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van derden ........................................... 9149 .................................

2. Zakelijke zekerheden die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen
werden gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor
schulden en verplichtingen :
. van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen........................ 99086 .................................
. van derden .................................................................. 99087 .................................

3. Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op
het risico van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, voor zover deze
goederen en waarden niet op de balans voorkomen ............................. 9217 .................................

4. a) Verplichtingen tot aankoop van vaste activa ..................................
b) Verplichtingen tot verkoop van vaste activa ..................................

9218
9219

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

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

5. a) Rechten uit verrichtingen :
. op rentestanden ...........................................................
. op wisselkoersen ..........................................................
. op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen ...........................
. op andere gelijkaardige verrichtingen ......................................

b) Verplichtingen uit verrichtingen :
. op rentestanden ...........................................................
. op wissenkoersen .........................................................
. op prijzen van grondstoffen of handelsgoederen ...........................
. op andere gelijkaardige verrichtingen ......................................

99088
99089
99090
99091

99092
99093
99094
99095

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Technische waarborgen verbonden aan reeds gepresteerde verkopen of diensten

(eventueel vervolg op blz. CONSO 22bis, 22ter ...)

C. Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen die hierboven niet zijn bedoeld

(eventueel vervolg op blz. CONSO 22bis, 22ter ...)

D. Rust- en overlevingspensioenverplichtingen ten gunste van personeelsleden of ondernemingsleiders, ten laste van de in de
consolidatie opgenomen ondernemingen

(eventueel vervolg op blz. CONSO 22bis, 22ter ...)



BTW CONSO 23.

XVI. BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT EN DIE NIET IN DE CONSOLIDATIE ZIJN OPGENOMEN, in miljoenen franken

Codes VERBONDEN ONDERNEMINGEN ONDERNEMINGEN WAARMEE
EEN DEELNEMINGSVERHOUDING

BESTAAT
1 Boekjaar Vorig boekjaar 2 Boekjaar Vorig boekjaar

1. FINANCIELE VASTE ACTIVA

. Deelnemingen en aandelen ........... 926 ........................... ............................ ............................ ............................

2. VORDERINGEN ......................... 929 _____________ ______________ _____________ ______________

. Op meer dan één jaar................. 930 ........................... ............................ ............................ ............................

. Op hoogstens één jaar................ 931 ........................... ............................ ............................ ............................

3. GELDBELEGGINGEN ................... 932 _____________ ______________

. Aandelen ............................. 933 ........................... ............................

. Vorderingen .......................... 934 ........................... ............................

4. SCHULDEN .............................. 935 _____________ ______________ _____________ ______________

. Op meer dan één jaar................. 936 ........................... ............................ ............................ ............................

. Op hoogstens één jaar................ 937 ........................... ............................ ............................ ............................

5. PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE
ZEKERHEDEN die werden gesteld of
onherroepelijk beloofd als waarborg voor
schulden of verplichtingen van verbonden
ondernemingen........................... 9381 ........................... ............................

6. ANDERE BETEKENISVOLLE
FINANCIELE VERPLICHTINGEN ........ 9401 ........................... ............................

7. FINANCIELE RESULTATEN
. Opbrengsten uit financiële vaste

activa ................................. 9421 ........................ ........................
. Opbrengsten uit vlottende activa ...... 9431 ........................ ........................
. Andere financiële opbrengsten ........ 9441 ........................ ........................
. Kosten van schulden.................. 9461 ........................ ........................
. Andere financiële kosten .............. 9471 ........................ ........................

XVII. FINANCIELE BETREKKINGEN MET DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE CONSOLIDERENDE
ONDERNEMING, in miljoenen franken

Codes Boekjaar

A. Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen aan de bestuurders of
zaakvoerders van de consoliderende onderneming uit hoofde van hun
werkzaamheden in de consoliderende onderneming, haar
dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen, inclusief het
bedrag van de aan de gewezen bestuurders of zaakvoerders uit dien hoofde
toegekende rustpensioenen .................................................

B. Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend aan de
bestuurders of zaakvoerders van de consoliderende onderneming, door deze
laatste, door een dochteronderneming of een geassocieerde onderneming ...

99097

99098

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

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




