
F.13/ Bijlage A

20 1 EUR
NAT.   Datum neerlegging   Nr. Blz. E. D.

JAARREKENING IN EURO

FIRMA OF NAAM :

Rechtsvorm :

Adres : Nr : Bus :

Postnummer : Gemeente :

Register : Griffie te : Nr :
btw- of nationaal nummer

DATUM (jjjj/mm/dd) van de neerlegging van de oprichtingsakte OF 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 totVorig boekjaar van tot
De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt : ja / neen *

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

(eventueel vervolg op blz.                 )

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)



F.13 / Bijlage Aa     1

GEDETAILLEERDE BALANS OP

Code Boekjaar Vorig boekjaar

20/28
I. Oprichtingskosten 20
II. Immateriële vaste activa 21
III. Materiële vaste activa 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

IV. Financiële vaste activa 28
A. Verbonden ondernemingen 280/1

1, Deelnemingen 280
2 Vorderingen 281

B.
282/3

1. Deelnemingen 282
2. Vorderingen 283

C. Andere financiële vaste activa 284/8

VLOTTENDE ACTIVA 29/58
V. Vorderingen op meer dan één jaar 29

A. Handelsvorderingen 290
B. Overige vorderingen 291

1. Vorderingen uit hoofde van borgstellingsactiviteiten 291.1
a. Te ontvangen premies 291.11
b. Te ontvangen verliezen 291.12
c. Lopende rekening van de herwaarborgers 291.13
d. Overige 291.14

291.2
3. Andere 291.3

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering (p.m.) 3 0
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41

A. Handelsvorderingen 40
B. Overige vorderingen 41

1. Opgevraagd, niet gestort kapitaal 410
2. Vorderingen uit hoofde van borgstellingsactiviteiten 41.1

a. Te ontvangen premies 41.11
b. Te ontvangen verliezen 41.12
c. Lopende rekening van de herwaarborgers 41.13
d. Overige 41.14

41.2
4. Andere 41.3

Andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

3. Deel van de herwaarborgers in de technische
voorzieningen

ACTIEF
VASTE ACTIVA

2. Deel van de herwaarborgers in de technische
voorzieningen
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VIII. Geldbeleggingen 50/53
A. Eigen aandelen 50
B. Overige beleggingen 51/53

1. Aandelen en deelnemingen 51

51.1
b. Rechten in beleggingsfondsen 51.2

2. Vastrentende effecten 52
a. Obligaties en andere vastrentende effecten 52.1
b. Obligaties van het Beroepskrediet 52.2

3. Termijndeposito's 53
a. Deposito's op meer dan één jaar 53.1

53.2
53.3
53.4

IX. Liquide middelen 54/58
X. Overlopende rekeningen 490/1

A. Over te dragen kosten 490
B. Verworven opbrengsten 491

1. Verworven, niet vervallen intresten 491.1
2. Overige verworven opbrengsten 491.2

TOTAAL VAN HET ACTIEF 20/58

a. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende
effecten

b. Deposito's op meer dan één maand en ten hoogste één
jaar

d. Overige
c. Deposito's op ten hoogste één maand
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Code Boekjaar Vorig boekjaar
PASSIEF

EIGEN VERMOGEN 10/15
I. Kapitaal 10

A. Geplaatst kapitaal 100
1. Verplicht ingeschreven kapitaal 100.1
2. Vrijwillig ingeschreven kapitaal 100.2

B. Niet opgevraagd kapitaal (-) 101 ( ) ( )
II. Uitgiftepremies 11
III. Herwaarderingsmeerwaarden 12
IV. 13

A. Wettelijke reserve 130
B. Onbeschikbare reserves 131

1. Voor eigen aandelen 1310
2.  Andere 1311

C. Belastingvrije reserves 132
D. Beschikbare reserves 133

V. Overgedragen winst 140
Overgedragen verlies (-) 141 ( ) ( )

VI. Kapitaalsubsidies 15

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16
VII. 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

a. Technische voorzieningen 163.1

163.11
- Voorziening voor te betalen verliezen 163.12
- Voorziening voor egalisatie 163.13
- Andere technische voorzieningen 163.14

b. Andere voorzieningen 163.2
B. Uitgestelde belastingen 168

SCHULDEN 17/49
VIII. Schulden op meer dan één jaar 17

A. Financiële schulden 170/174
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

- Voorziening voor niet-verdiende premies en lopende
risico's

Reserves
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D. Overige schulden 178/179
1. Borgtochten ontvangen in contanten 178
2. Overige schulden 179

a. Technische schulden 179.1
- Terug te storten premies 179.11
- Overige 179.12

b. Overige schulden 179.2
- Lopende rekening van de herwaarborgers 179.21
- Overige 179.22

IX. Schulden op ten hoogste één jaar 42/48
A.

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.

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

F. Overige schulden 47/48
1. Schulden uit de bestemming van het resultaat 47
2. Diverse schulden 48

a. Technische schulden 48.1
- Te betalen verliezen 48.11
- Terug te storten premies 48.12
- Overige 48.13

b. Overige schulden 48.2
- Lopende rekening van de herwaarborgers 48.21
- Overige 48.22

X. Overlopende rekeningen 492/3
A. Toe te rekenen kosten ……………………………Toe te rekenen kosten 492
B. Over te dragen opbrengsten ………………………Over te dragen opbrengsten 493

TOTAAL VAN HET  PASSIEF 10/49

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en
sociale lasten

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen
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GEDETAILLEERDE RESULTATENREKENING OP

Code Boekjaar Vorig boekjaar

I. Bedrijfsopbrengsten 70/74
A. Omzet 70

70.1
2. Uitgaande herwaarborgingspremies (-) 70.2 ( ) ( )
3. Activiteiten, andere dan de borgstelling 70.3

D. Andere bedrijfsopbrengsten 74
II. Bedrijfskosten (-) 60/64 ( ) ( )

A. Verliezen (Uitkeringen) 60
1. Bruto verliezen (uitkeringen) 60.1
2. Deel van de herwaarborgers in de verliezen (-) 60.2 ( ) ( )
3. Bruto terugwinningen (-) 60.3 ( ) ( )
4. Deel van de herwaarborgers in de terugwinningen 60.4

B. Services et biens divers.......................................Diensten en diverse goederen 61
C. Personeelskosten 62
D.

630
1. Afschrijvingen 630.1
2. Waardeverminderingen 630.2

E. Waardeverminderingen op handelsvorderingen 631/4
F. Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7

635/6

637
a. Wijziging van de technische voorzieningen 637.1

637.11
           Bruto 637.111
           Deel van de herwaarborgers (-) 637.112 ( ) ( )

637.12
           Bruto 637.121
           Deel van de herwaarborgers (-) 637.122 ( ) ( )
   cc. Wijziging van de voorziening voor egalisatie 637.13
            Bruto 637.131
            Deel van de herwaarborgers (-) 637.132 ( ) ( )
   dd. Wijziging van de andere technische voorzieningen 637.14
            Bruto 637.141
            Deel van de herwaarborgers (-) 637.142 ( ) ( )

b. Wijziging van de andere voorzieningen 637.2

1. Borgstellingsactiviteiten (bruto uitgegeven premies)

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa

1. Wijziging van de voorzieningen voor pensioenen en
soortgelijke verplichtingen, belastingen, grote herstellings-
en onderhoudswerken

bb. Wijziging van de voorziening voor te betalen
verliezen

aa. Wijziging van de voorzieningen voor niet-verdiende
premies en lopende risico's

2. Wijziging van de voorzieningen voor overige risico's en
kosten
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G. Andere bedrijfskosten 640/8
III. Bedrijfswinst (+) 70/64

Bedrijfsverlies (-) 64/70 ( ) ( )
IV. Financiële opbrengsten 75

A. Beleggingsopbrengsten 75.1
1. Verbonden ondernemingen 75.11

75.12
3. Overige beleggingen 75.13

a. Terreinen en gebouwen 75.131
b. Niet-vastrentende effecten 75.132
c. Obligaties en vastrentende effecten 75.133
d. Obligaties Beroepskrediet 75.134
e. Rechten in beleggingsfondsen 75.135
f. Deposito's bij kredietinstellingen 75.136
g. Overige 75.137

B. Meerwaarden op realisatie 75.2
C. Overige 75.3

V. Financiële kosten (-) 65 ( ) ( )
A. Kosten van schulden 65.1
B. Minderwaarden op realisatie 65.2
C. Andere 65.3

VI.
(+) 70/65

(-) 65/70 ( ) ( )
VII. Uitzonderlijke opbrengsten 76
VIII. Uitzonderlijke kosten (-) 66 ( ) ( )
IX. Winst van het boekjaar vóór belasting (+) 70/66

Verlies van het boekjaar vóór belasting (-) 66/70 ( ) ( )
IXbis.A. Prélèvements sur impôts différésOnttrekking aan de uitgestelde belastingen (+) 780

B. Transferts aux impôts différés .......................…Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-) 680 ( ) ( )
X. Belastingen op het resultaat (-)(+) 67/77

A. ImpôtsBelastingen (-) 670/3 ( ) ( )
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions

77
XI. Winst van het boekjaar (+) 70/67

Verlies van het boekjaar (-) 67/70 ( ) ( )
XII. Onttrekking aan de belastingvrije reserves (+) 789

Overboeking naar de belastingvrije reserves (-) 689
XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar (+) 70/68

Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 68/70 ( ) ( )

2. Andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat

Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting

Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening,
vóór belasting
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Solvabiliteitsratio op

I. Samenstellende solvabiliteitselementen

Inhoud Balans
verwijzing Code Bedrag

A. Expliciete elementen

1. Gestort maatschappelijk kapitaal 100-101-410 R.01
2. Helft van het niet gestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wanneer het

gestort gedeelte minstens 25% van dit kapitaal bedraagt
½ van 101

+ ½ van 410 R.02

3. Uitgiftepremies 11 R.03
4. Herwaarderingsmeerwaarden 12 R.04
5. Wettelijke of beschikbare reserves die niet tegenover verplichtingen staan 13 R.055. Wettelijke of beschikbare reserves die niet tegenover verplichtingen staan 13 R.05
6. Overgedragen winst 140 R.06
7. Achtergestelde leningen zonder vaste looptijd (1) 170 R.07
8. Achtergestelde leningen met vaste looptijd (1) 170 R.08
9. Kapitaalsubsidies 15 R.09
10. Andere (in een bijlage op te sommen) R.10

Totaal van R.01 tot R.10 R.11
AF TE TREKKEN

11. Oprichtingskosten 20 R.12
12. Immateriële vaste activa 21 R.13
13. Overgedragen verlies 141 R.14
14. Andere (in een bijlage op te sommen) R.15

Totaal van R.12 tot R.15 R.16

Totaal van de expliciete elementen R.11 -  R.16 R.17
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B.  Impliciete elementen

15. Meerwaarden voortvloeiend uit de onderwaardering van activa (2) (3)
a) Onroerende goederen (4) R.18
b) Effecten (met uitzondering van participaties) verhandeld op een
gereglementeerde markt

(5) R.19

c) Effecten (met uitzondering van participaties) niet verhandeld op een
gereglementeerde markt (6) R.20

d) Participaties in aandelen verhandeld op een gereglementeerde markt (5) R.21
e)  Participaties in aandelen niet verhandeld op een gereglementeerde markt (6) R.22
f ) Andere meerwaarden (7) R.23

Totaal van de impliciete elementen R.18 tot R.23 R.24

Totaal van de samenstellende elementen van de solvabiliteitsratio  (R.17 + R.24) R.25

II. Samen te stellen solvabiliteitselementen

Inhoud Code Bedrag

1. Verbintenissen zonder rekening te houden met de herwaarborging R.26
2. Verbintenissen die geherwaarborgd zijn R.27
3. Netto verbintenissen  (R.26 - R.27) R.28
4. Ratio op basis van de netto verbintenissen (R.28 x 0,04) R.29
5. Minimum van de solvabiliteitsratio (8) R.30

Samen te stellen bedrag (maximum van R.29 en R.30 ) R.31

Verschil (R.25 - R.31) =

Dekkings % (100*R.25/R.31) = #DIV/0!
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Verwijzingen :

(1) Onder de voorwaarden bedoeld in artikel 27, 5° van het KB van 30 april 1999

(2) Overeenkomstig artikel 27, 7° van het KB van 30 april 1999

(3)

De terugnemingen van latente afschrijvingen op gebouwen kunnen in dezelfde zin ingeroepen worden.
De waardeverminderingen die geen bestaansreden meer hebben kunnen niet behouden blijven in de rekeningen.

(4)

Het verzoek om deze meerwaarden door de CBFA in overweging te nemen, moet slaan op duurzame meerwaarden, niet geboekt in de balans.

De maatschappij voegt een lijst toe die de identificatie van de onroerende goederen bevat, de balanswaarde, de voorgestelde waarde en de
meerwaarde.

Voor elk onroerend goed moet de marktwaarde geschat zijn volgens een algemene erkende methode of aanvaard door de CBFA.
De schatting mag niet meer dan vijf jaar oud zijn.

(5)

(6)

(7)

(8) 1.235.000 Euro

De maatschappij voegt een lijst toe die de identificatie van de effecten bevat, de balanswaarde, de voorgestelde venale waarde en de
meerwaarde. De berekeningswijze van de venale waarde moet gerechtvaardigd worden.

Indien er meerwaarden worden voorgesteld die uit andere elementen van de balans voortvloeien, moeten deze opgesomd en gerechtvaardigd
worden.

Voor elk onroerend goed moet de marktwaarde geschat zijn volgens een algemene erkende methode of aanvaard door de CBFA.

De maatschappij voegt een lijst toe die de identificatie van de effecten bevat, de balanswaarde, de voorgestelde venale waarde en de
meerwaarde.
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Benaming van de maatschappij voor onderlinge borgstelling : ..…………………………………Administratief Codenummer :…………………………
                     …………………………………..
                     …………………………………..

Gedetailleerde lijst  van de EFFECTEN en van de bijhorende GELOPEN EN NIET VERVALLEN RENTE; het betreft de waarden bedoeld in
artikel 34, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° (vastgoedcertificaten) en 11° van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut en de controle der
maatschappijen voor onderlinge borgstelling (1) toegewezen als dekkingswaarden op : …………… (2).

Code sub-
catego-
rieën (3)

Benaming Code van
het effect
(4)

Nominale
waarde of
aantal
stukken

Markt-
waarde per
eenheid (5)

Munt (6) Wissel-
koers (7)

Waarde op
de actief-
zijde van
de balans
(8)

Af te
trekken
bedrag (9)

Affectatie
waarde
(10)

Afgeleid
product
(11)

Identiteit
v.d. in
bewaring
nemende
instelling

OF

Rekening-
nummer
van het
rekeningen
stelsel (12)

Affectatie-
waarde
van de
gelopen en
niet
vervallen
rente (13)
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VERWIJZINGEN.

(1)  Het betreft de effecten te vermelden in de hierna volgende subcategorieën van de samenvattende opgave:

- 1.1.1 Obligaties van Belgische overheden en gelijkgestelde effecten;
- 1.1.2.1 Obligaties van Staten andere dan België behorende tot de zone A en gelijkgestelde effecten;
- 1.1.2.2 Obligaties van Staten andere dan België, niet behorende tot de zone A en gelijkgestelde effecten;
- 1.2.1 Obligaties van internationale organisaties waarvan een lidstaat van de Europese Unie deel uitmaakt;
- 1.2.2 Obligaties van internationale organisaties waarvan geen enkele lidstaat van de Europese Unie deel uitmaakt;
- 1.3.1.1 Obligaties  van ondernemingen behorende tot de zone A en verhandeld op een gereglementeerde markt;
- 1.3.1.2 Obligaties van ondernemingen die niet tot de zone A behoren en verhandeld op een gereglementeerde markt;
- 1.3.2.1 Obligaties van ondernemingen behorende tot de zone A en die niet verhandeld worden op een gereglementeerde markt ;
-   1.3.2.2. Obligaties van ondernemingen die niet behoren tot de zone A en niet verhandeld worden op een gereglementeerde markt ;
- 2.1 Aandelen van ondernemingen verhandeld op een gereglementeerde markt;
-   2.2. Aandelen van ondernemingen die niet verhandeld worden op een gereglementeerde markt;
- 3.1 Rechten van deelneming in een I.C.B.E. belegd in effecten, liquide middelen of vastgoed onderworpen aan de Richtlijn 85/611/EEG;
- 3.2 Rechten van deelneming in een I.C.B.E. belegd in effecten, liquide middelen of vastgoed  niet onderworpen aan de Richtlijn

85/611/EEG;
- 4.1.1 Deposito- en thesauriebewijzen van ondernemingen behorende tot de zone A;
- 4.1.2 Deposito- en thesauriebewijzen van  ondernemingen niet behorende tot de zone A;
- 4.2.1 Geld- en kapitaalmarktinstrumenten andere dan  deposito- en thesauriebewijzen van ondernemingen behorende tot de zone A;
- 4.2.2 Geld- en kapitaalmarktinstrumenten andere dan  deposito- en thesauriebewijzen van ondernemingen niet behorende tot de zone A;
- 5.1 Afgeleide instrumenten aangewend ter dekking in de zin van de artikelen 27ter en 36 sexies van het koninklijk besluit van 17

november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen en waarmee geen rekening werd gehouden voor de
vaststelling van de affectatiewaarde van andere dekkingswaarden;

- 5.2 Overige afgeleide instrumenten waarmee geen rekening werd gehouden voor de vaststelling van de affectatiewaarde van andere
dekkingswaarden.;

- 7.2 Vastgoedcertificaten.

(2)  Eén van de volgende data vermelden :
  - afsluitingsdatum van de bijhorende jaarrekening;
  - datum waarop de CBFA de toestand van de doorlopende inventaris wenst te kennen.

(3) Voor elke  waarde de overeenstemmende code, zoals opgegeven in de verwijzing (1), vermelden.
De waarden rangschikken volgens de orde van subcategorieën van de samenvattende opgave en een totaal maken per subcategorie voor de waarde
op de “actiefzijde van de balans” en voor de “affectatiewaarde”.
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(4)  De code ISIN (International Securities Identification Number) of bij gebrek de code SRW (Secretariaat der roerende waarden) of de code CFI
 (CLassification of Financial Instrument) vermelden.

(5)  Voor de effecten verhandeld op een gereglementeerde markt de beurskoers vermelden.
Voor de effecten niet verhandeld op een gereglementeerde markt de markwaarde vermelden (zie artikel 39, § 2, 4° van het koninklijk besluit van
30 april 1999 betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling).

(6)  De munt waarin het effect is uitgedrukt, vermelden; de betrokken munt wordt aangeduid met de hierna volgende afkorting (ISO Code-munt).

  Euro EUR
  V.S. dollar USD
  Deense kroon DKK
  Pond Sterling GBP
  Zwitserse fr. CHF
  Japanse yen JPY
  Can. Dollar CAD
  Zweedse kroon SEK
  Noorse kroon NOK
  Australische dollar AUD
  N. Zeelandse dollar NZD
  Rand ZAR

(7)  De wisselkoers vermelden gebruikt om de affectatiewaarde te bepalen.

(8)  De waarde op de actiefzijde van de balans slechts vermelden wanneer op dezelfde datum een balans werd opgesteld.

(9) Vermelden :
  - de schulden aangegaan met het oog op de verwerving van het effect;
  - de voorrechten en zakelijke zekerheden die op het effect rusten.

(10) Voor het vaststellen van de affectatiewaarde, zie de bepalingen van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut
en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling.

(11) Door een sterretje (*) aanduiden of de affectatiewaarde van een effect rekening houdt met een afgeleid product op het effect.
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(12) Voor de  effecten vatbaar voor open bewaargeving de volledige identificatie vermelden (naam, land van vestiging [ISO code-land], adres) van de

in bewaring nemende instelling bedoeld, alsook het rekeningnummer ;
Voor de  effecten niet vatbaar voor open bewaargeving, het rekeningnummer van het rekeningenstelsel vermelden.

(13) De totale affecatiewaarde van de gelopen en niet vervallen rente wordt opgenomen in de subcategorie « Gelopen en niet vervallen rente en lopende
huur betreffende toegewezen waarden » (code 15) van de samenvattende opgave.

____________________________
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Benaming van de maatschappij voor onderlinge borgstelling : ..…………………………………Administratief Codenummer :…………………………
                     …………………………………..
                     …………………………………..

Gedetailleerde lijst van de ZICHT- EN TERMIJNREKENINGEN geopend bij kredietinstellingen en van de bijhorende GELOPEN EN NIET
VERVALLEN RENTE; het betreft de zicht- en termijnrekeningen bedoeld in  artikel 34, 10° en 11° van het koninklijk besluit van 30 april 1999
betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling (1) toegewezen als dekkingswaarden op : ………………(2)

Code
subcate-
gorieën (3)

Indentiteit
van de
kredietinstel-
ling

Rekening-
nummer

Bedrag in de
oorspronke-
lijke munt

Munt (4) Wisselkoers
(5)

Waarde op de
actiefzijde
van de balans
(6)

Af te trekken
bedrag (7)

Affectatie-
waarde (8)

Afgeleid
product (9)

Affectatie-
waarde van
de gelopen en
niet vervallen
rente (10)
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VERWIJZINGEN.

(1) Het betreft de zicht- en termijnrekeningen geopend bij kredietinstellingen te vermelden in de categorie van de samenvattende opgave :
  - 13 Zicht- of termijnrekeningen geopend bij kredietinstellingen.

(2)  Eén van de volgende data vermelden :
 - afsluitingsdatum van de bijhorende jaarrekening;
 - datum waarop de CBFA de toestand van de doorlopende inventaris wenst te kennen.

(3) Voor elke waarde de overeenstemmende code vermelden opgegeven in  verwijzing (1).
De waarden rangschikken volgens de orde van subcategorieën van de samenvattende opgave en een totaal maken per subcategorie voor de waarde
op de “actiefzijde van de balans” en voor de “affectatiewaarde”.

(4)  De munt waarin de zicht- of termijnrekening  is uitgedrukt, vermelden; de betrokken munt wordt aangeduid met de hierna volgende afkorting (ISO
Code- munt).

  Euro EUR
  V.S. dollar USD
  Deense kroon DKK
  Pond Sterling GBP
  Zwitserse fr. CHF
  Japanse yen JPY
  Can. Dollar CAD
  Zweedse kroon SEK
  Noorse kroon NOK
  Australische dollar AUD
  N. Zeelandse dollar NZD
  Rand ZAR

(5)  De wisselkoers vermelden gebruikt om de affectatiewaarde te bepalen.

(6)  De waarde op de actiefzijde van de balans slechts vermelden wanneer op dezelfde datum een balans werd opgesteld.



F.13/Bijlage C.2 3
(7) Vermelden :

- de schulden ten overstaan van de desbetreffende kredietinstellingen;
- de voorrechten en zakelijke rechten die op het toegewezen actief rusten.

(8)  Voor het vaststellen van de affectatiewaarde, zie de bepalingen van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut
  en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling.

(9)  Door een sterretje (*) aanduiden of de affectatiewaarde van de rekening houdt met een afgeleid product.

(10) Het totaal van de affecatiewaarde van de gelopen en niet vervallen rente wordt opgenomen in de subcategorie “Gelopen en niet  vervallen rente
en lopende huur betreffende de toegewezen waarden” (code 15) van de samenvattende opgave.

____________________________
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Benaming van de maatschappij voor onderlinge borgstelling : ..………………………………….    Administratief Codenummer…………………………
                     ……………………………………
                     ……………………………………

Gedetailleerde lijst van de ONROERENDE GOEDEREN en van de bijhorende GELOPEN EN NIET VERVALLEN HUUR; het betreft de waarden
bedoeld in  artikel 34, 6°  en 11° (met uitzondering van de vastgoedcertificaten) van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut en de
controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling (1), toegewezen als dekkingswaarden op : …………………………….. (2)

Code subcate-
gorieën (3)

Ligging Geschatte
waarde in de
oorspronke-
lijke munt (4)

Munt (5) Wisselkoers
(6)

Waarde op de
actiefzijde van
de balans (7)

Af te trekken
bedrag (8)

Affectatie-
waarde (9)

Rekening-
nummer van
het rekeningen-
stelsel

Affectatie-
waarde van de
gelopen en niet
vervallen huur
(10)
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VERWIJZINGEN.

(1)Het betreft de onroerende goederen te vermelden in de volgende subcategorieën van de samenvattende opgave :
- 7.1.1 Onroerende goederen in volle eigendom ;
- 7.1.2 Zakelijke rechten op onroerende goederen voortkomend uit contracten van erfpacht, opstal, huurfinanciering of gelijkaardige
    overeenkomsten.

(2)  Eén van de volgende data vermelden :
  - afsluitingsdatum van de bijhorende jaarrekening;

- datum waarop de CBFA de toestand van de doorlopende inventaris wenst te kennen.

(3) Voor elke waarde de overeenstemmende code vermelden opgegeven in de verwijzing 1.
De waarden rangschikken volgens de orde van subcategorieën van de samenvattende opgave en een totaal maken per subcategorie voor de waarde
op de “actiefzijde van de balans” en voor de “affectatiewaarde”.

(4)  De geschatte waarde vermelden vastgesteld overeenkomstig artikel 39, § 2, 1° van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut
en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling.

(5)  De munt vermelden van het land waar het onroerend goed is gelegen ; de betrokken munt wordt aangeduid met de hierna volgende afkorting (ISO
Code - munt) :

  Euro EUR
  V.S. dollar USD
  Deense kroon DKK
  Pond Sterling GBP
  Zwitserse fr. CHF
  Japanse yen JPY
  Can. Dollar CAD
  Zweedse kroon SEK
  Noorse kroon NOK
  Australische dollar AUD
  N. Zeelandse dollar NZD
  Rand ZAR

(6)  De wisselkoers vermelden gebruikt om de affectatiewaarde te bepalen.
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(7) De waarde op de actiefzijde van de balans slechts vermelden wanneer op dezelfde datum een balans werd opgesteld.
(8) Vermelden :

- de aangegane schulden voor de verwerving van het onroerend goed ;
- de voorrechten of zakelijke rechten die op het goed rusten ;
- het bedrag van de post “Schulden van huurfinanciering en gelijkaardige” (code 172) van het passief van de balans betreffende de toegewezen

zakelijke rechten op onroerende goederen.

(9)  Voor het vaststellen van de affectatiewaarde, zie de bepalingen van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut
en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling.

(10)  De totale affecatiewaarde van de gelopen en niet vervallen huur wordt opgenomen in de subcategorie “Gelopen en niet vervallen rente en lopende
huur betreffende de toegewezen waarden” (code 15) van de samenvattende opgave.

____________________________
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SAMENVATTENDE OPGAVE van de dekkingswaarden
van de technische voorzieningen en schulden op: (1)

I. Dekkingswaarden
Waarde op de Affectatiewaarde (4)

Aard van de waarden (2) Code actiefzijde van
de balans (3) Bedrag % (5)

kol. 1 kol. 2 kol. 3

Obligaties uitgegeven door : 1 #DIV/0!

Staten en gelijkgestelde effecten : 1.1 #DIV/0!

Belgische overheden : 1.1.1 #DIV/0!

Overige staten : 1.1.2 #DIV/0!

Zone A (6) : 1.1.2.1 #DIV/0!

Buiten zone A (6) : 1.1.2.2 #DIV/0!

Internationale organisaties : 1.2 #DIV/0!

1.2.1 #DIV/0!

Andere : 1.2.2 #DIV/0!

Ondernemingen en andere instellingen : 1.3 #DIV/0!

Verhandeld op een gereglementeerde  (7) : 1.3.1 #DIV/0!

Zone A (6) : 1.3.1.1 #DIV/0!

Buiten zone A (6) : 1.3.1.2 #DIV/0!

1.3.2 #DIV/0!

Zone A (6) 1.3.2.1 #DIV/0!

Buiten zone A (6) : 1.3.2.2. #DIV/0!

Aandelen: 2 #DIV/0!

Verhandeld op een gereglementeerde markt (7) : 2.1 #DIV/0!

Niet-verhandeld op een gereglementeerde markt (7) : 2.2 #DIV/0!

3 #DIV/0!

3.1 #DIV/0!

3.2 #DIV/0!

Andere geld- en kapitaalmarktinstrumenten : 4 #DIV/0!

Deposito- en thesauriebewijzen : 4.1 #DIV/0!

Zone A (6) : 4.1.1 #DIV/0!

Buiten zone A (6) : 4.1.2 #DIV/0!

Waarvan een lidstaat van de Europese
Unie deel uitmaakt :

In effecten, in vastgoed of liquiditeiten en in
overeenstemming met de Richtlijn 85/611/EEG (8) :

Andere beleggingsinstellingen in effecten in vastgoed of
liquiditeiten :

Niet-verhandeld op een gereglementeerde
markt (7) :

Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve beleggingen
:
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Andere dan deposito- en thesauriebewijzen : 4.2 #DIV/0!

Zone A (6) : 4.2.1 #DIV/0!

Buiten zone A (6) : 4.2.2 #DIV/0!

Afgeleide instrumenten : 5 #DIV/0!

Ter dekking aangewend (9) : 5.1 #DIV/0!

Andere : 5.2 #DIV/0!

p.m. 6 p.m. p.m.

Onroerende goederen : 7 #DIV/0!

Onroerende goederen : 7.1 #DIV/0!

in volle eigendom  : 7.1.1 #DIV/0!

7.1.2 #DIV/0!

Vastgoedcertificaten : 7.2 #DIV/0!

7.3 #DIV/0!

Vorderingen op herwaarborgers (10) : 8 #DIV/0!

Deel van herwaarborgers in de technische voorzieningen (11) : 9 #DIV/0!

p.m. 10 p.m. p.m.

p.m. 11 p.m. p.m.

Belastingsvorderingen : 12 #DIV/0!

13 #DIV/0!

p.m. 14 p.m. p.m.

15 #DIV/0!

Andere (11) 16
#DIV/0!

Algemeen totaal 1/16 #DIV/0!

Schuldvorderingen voortkomende uit contracten van
erfpacht, opstal, huurfinanciering of gelijkaardige
overeenkomsten :

Zicht- of termijnrekeningen geopend bij kredietinstellingen :

Gelopen niet vervallen rente en lopende huur betreffende
toegewezen waarden :

zakelijke  rechten op onroerende goederen
en gelijkaardige rechten :
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II. Technische voorzieningen en  schulden (12)

Aard van de technische verplichtingen Code Bedrag

kol. 1

Voorziening voor niet verdiende premies en lopende risico's : 20
p.m. 21 p.m.

Voorziening voor te betalen schaden : 22
p.m. 23 p.m.

Voorziening voor egalisatie en catastrofen 24

Andere technische voorzieningen 25

Technische schulden 27

Totaal van de rubriek II.A.(12): 20/27

Overschot (+), tekort (-)  [ '1/16' - '20/27' ] : 1/27
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III. Lijst van de verwijzingen betreffende de samenvattende opgave van
      dekkingswaarden van de technische voorzieningen en schulden.

(1) Datum einde periode.

(2) Beleggingscategorieën bedoeld bij artikel 34 van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende
het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling.

(3) Deze kolom moet slechts worden ingevuld indien een balans op dezelfde datum wordt opgesteld.

(4) De affectatiewaarde moet worden bepaald overeenkomstig artikel 39 van het koninklijk besluit van
30 april 1999 betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling.

(5) Ten opzichte van de technische voorzieningen en schulden

(6) Het betreft de zone A zoals bedoeld in de Europese Richtlijn 89/647/EEG van 18 december 1989.
Op de datum van dit reglement zijn de landen van de zone A de volwaardige leden van de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), te weten :
Duitsland, Australie, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Spanje, Verenigde Staten,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Italië, Japan, Luxembourg,
Mexico, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Zweden,
 Zwitserland, Tsjechië, Turkije en de landen die bijzondere leenakkoorden met het
Internationaal Muntfonds (IMF) hebben gesloten binnen het kader van de algemene
 leenakkoorden ("General Agreements to borrow") van het IMF te weten Saoedi Arabië.

(7) Het betreft een gereglementeerde markt zoals bedoeld in artikel 36 van het koninklijk besluit van
30 april 1999 betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling.

(8) Het betreft de richtlijn (85/611/EEG) van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende bepaalde instellingen van collectieve beleggingen in effecten (ICBE's).

(9)  Het betreft afgeleide instrumenten die als dekking bestemd zijn in de zin van de artikelen
27ter en 36 sexies van het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de
jaarrekening van verzekeringsondernemingen en waarmee geen rekening werd gehouden
voor de vaststelling van de affectatiewaarde van andere dekkingswaarden.

(10) Onder de voorwaarden bepaald door de CBFA.

(11) Beleggingscategorieën aanvaard door de CBFA of onderworpen aan zijn akkoord
krachtens artikel 35 van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut en de controle der
maatschappijen voor onderlinge borgstelling. Als de Commissie een overschrijding van een quotum
toegestaan heeft, worden de betrokken waarden niet in deze rubriek doch wel in de overeenstemmende
rubriek opgenomen.

(12) Het betreft het totaal van de technische voorzieningen en technische schulden zoals bedoeld in
artikel 28 tot 31 van het koninklijk besluit van 30 april 1999 betreffende het statuut en de controle der
maatschappijen voor onderlinge borgstelling.

______________________________
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