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NAT.

Datum neerlegging

Nr.

Blz.

9

EUR

E.

D.

VOL 1.

JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO'S
NAAM: D'IETEREN N.V.

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Adres: Maliestraat

Nr.: 50

Postnummer: 1050

Gemeente:

Bus:

Brussel 5

Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel van:
Internetadres * : www.dieteren.com
Ondernemingsnummer
DATUM

23/10/2006

0403.448.140

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

01/06/2006

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

01/01/2005

tot

31/12/2005

Vorig boekjaar van

01/01/2004

tot

31/12/2004

xxxxx **
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) en functie in de
onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN
D'IETEREN Roland Beroep : Bestuurder van vennotschappen
Rue du Mail 50, 1050 Brussel 5, België
Functie : Voorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 27/05/2004 - 24/05/2007

PERIER Maurice Beroep : Bestuurder van vennotschappen
Avenue de l'Ecuyer 4, 1640 Sint-Genesius-Rode, België
Functie : Ondervoorzitter van de raad van bestuur
Mandaat : 26/05/2005 - 29/05/2008

BIZET Jean-Pierre Beroep : Bestuurder van vennotschappen
Rue des Saints Pères 14, 75007 Paris, Frankrijk
Functie : Gedelegeerd bestuurder
Mandaat : 26/05/2005 - 29/05/2008

(eventueel vervolg op blz. VOL1bis)
Zijn gevoegd bij deze jaarrekening:

- het jaarverslag **
- het verslag van de commissarissen **

Totaal aantal neergelegde bladen:
omdat ze niet dienstig zijn: 11

40

Nummers van de bladen van het standaardformulier die niet werden neergelegd
Handtekening
(naam en hoedanigheid)

* Facultatieve vermelding.
** Schrappen wat niet van toepassing is.

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Nr.

0403.448.140

VOL 1bis.

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van blz. VOL 1.)

BRASSEUR Yves Beroep : Bestuurder van vennotschappen
Eikeldreef 13, 9830 Sint-Martens-Latem, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 25/05/2000 - 12/08/2005

MINNE Pascal Beroep : Bestuurder van vennotschappen
Clos du Bocage 8, 1332 Genval, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/05/2004 - 24/05/2007

PHILIPPSON Alain Beroep : Bestuurder van vennotschappen
Châlet d'en Haut, Les Crosets , 1873 Val d'Illiez (Valais), Zwitserland
Functie : Bestuurder
Mandaat : 05/06/2003 - 25/05/2006

(vervolg op blz. VOL 25.)

- Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe
gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
- Werd de jaarrekening geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris
is? XX
JA / NEEN 1
Indien JA, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor
en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht (A. Het voeren van de boekhouding van de
onderneming 2; B. Het opstellen van de jaarrekening van de onderneming 2; C. Het verifiëren van deze jaarrekening; D. Het
corrigeren van deze jaarrekening).
- Indien taken bedoeld onder A. (Het voeren van de boekhouding van de onderneming) of onder B. (Het opstellen van de jaarrekening)
uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam,
voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij
het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht (A. Het voeren van de boekhouding
van de onderneming; B. Het opstellen van de jaarrekening).
Naam, voornamen, beroep en woonplaats

1 Schrappen wat niet van toepassing is.
2 Facultatieve vermelding.

Lidmaatschaps- Aard van de opdracht
nummer
(A, B, C en/of D)

Nr.

0403.448.140

VOL 2.
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

1. BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA
VASTE ACTIVA
I. Oprichtingskosten (toelichting I)

20/28

2.109.427

1.368.803

652

764

............................................. 20

II. Immateriële vaste activa (toel. II) ............................................. 21
III. Materiële vaste activa (toel. III) .................................................
A. Terreinen en gebouwen ..........................................................
B. Installaties, machines en uitrusting .....................................
C. Meubilair en rollend materieel ...............................................
D. Leasing en soortgelijke rechten .............................................
E. Overige materiële vaste activa ..............................................
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................

22/27
22
23
24
25
26
27

96.658
62.421
9.317
3.335
7.971
2.820
10.794

91.478
58.719
8.070
3.229
8.291
2.056
11.113

IV. Financiële vaste activa (toel. IV en V) ......................................
A. Verbonden ondernemingen ....................................................
1. Deelnemingen ...................................................................
2. Vorderingen .........................................................................
B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding
bestaat ........................................................................................
1. Deelnemingen ....................................................................
2. Vorderingen ........................................................................
C. Andere financiële vaste activa ................................................
1. Aandelen ..............................................................................
2. Vorderingen en borgtochten in contanten .....................

28
280/1
280
281

2.012.117
2.011.354
2.011.354

1.276.561
1.275.782
1.275.782

VLOTTENDE ACTIVA

282/3
282
283
284/8
284
285/8
29/58

763
496
267

779
496
283

342.118

325.268

272.456
272.262
79

270.679
270.641
398

V. Vorderingen op meer dan één jaar ........................................... 29
A. Handelsvorderingen ................................................................. 290
B. Overige vorderingen ................................................................. 291
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering ................................
A. Voorraden ..................................................................................
1. Grond- en hulpstoffen .......................................................
2. Goederen in bewerking .....................................................
3. Gereed product ...................................................................
4. Handelsgoederen ..........................................................
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop .............
6. Vooruitbetalingen ................................................................
B. Bestellingen in uitvoering .......................................................

3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37

272.163

270.243

20
194

38

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

49.179
35.645
13.534

37.596
35.236
2.360

VIII. Geldbeleggingen (toel. V en VI) ............................................... 50/53
A. Eigen aandelen ........................................................................ 50
B. Overige beleggingen ............................................................... 51/53

8.588
8.588

9.824
9.824

IX. Liquide middelen ......................................................................... 54/58

1.000

875

X. Overlopende rekeningen (toel. VII) ......................................... 490/1

10.895

6.294

2.451.545

1.694.071

TOTAAL DER ACTIVA

20/58

Nr.

0403.448.140

VOL 3.
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN

10/15

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

(

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

767.635

675.771

160.003
160.003
)

160.003
160.003
)

(

24.386

24.386

556.631
16.001
8.588
8.588

464.011
16.001
9.824
9.824

2.042
530.000

2.186
436.000

III. Herwaarderingsmeerwaarden ................................................ 12
IV. Reserves ......................................................................................
A. Wettelijke reserve ...................................................................
B. Onbeschikbare reserves .......................................................
1. Voor eigen aandelen .........................................................
2. Andere ................................................................................
C. Belastingvrije reserves ...........................................................
D. Beschikbare reserves.............................................................

13
130
131
1310
1311
132
133

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

26.615
(

27.371
)

(

)

VI. Kapitaalsubsidies ...................................................................... 15
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten .........................
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ...................
2. Belastingen .........................................................................
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken ...................
4. Overige risico's en kosten (toel. IX) ..............................
B. Uitgestelde belastingen .....................................................
SCHULDEN
VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. X) .............................
A. Financiële schulden ................................................................
1. Achtergestelde leningen ...................................................
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen ..........................
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden ..................
4. Kredietinstellingen ............................................................
5. Overige leningen ................................................................
B. Handelsschulden ....................................................................
1. Leveranciers ......................................................................
2. Te betalen wissels .............................................................
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...................
D. Overige schulden ....................................................................
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. X) .......................
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ..................................................................................
B. Financiële schulden ...............................................................
1. Kredietinstellingen .............................................................
2. Overige leningen ................................................................
C. Handelsschulden ...................................................................
1. Leveranciers .......................................................................
2. Te betalen wissels ............................................................
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ...................
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten .....................................................................
1. Belastingen .........................................................................
2. Bezoldigingen en sociale lasten .....................................
F. Overige schulden ....................................................................
X. Overlopende rekeningen (toel. XI) .......................................
TOTAAL DER PASSIVA

16

30.602

43.645

160/5
160
161
162
163/5
168

30.464
4.482

43.444
5.539

2.444
23.538
138

4.011
33.894
201

17/49

1.653.308

974.655

17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9
42/48

1.373.659
1.373.659

767.659
767.659

42
43
430/8
439
44
440/4
441
46

8.139
183.330
1.182.190

243.593

8.313
220.110
539.236

186.933

41.115
16.181
16.181

18.540
17.783
17.783

119.047
119.047

94.725
94.725

1.728

1.285

45
450/3
454/9
47/48
492/3

20.957
4.424
16.533
44.565
36.056

15.537
5
15.532
39.063
20.063

10/49

2.451.545

1.694.071
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

2. RESULTATENREKENING
(in staffelvorm)
I. Bedrijfsopbrengsten ..................................................................... 70/74
A. Omzet (toelichting XII, A) ...........................................................
B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en
gereed product en in de bestellingen in uitvoering
(toename +, afname -) ..............................................................
C. Geproduceerde vaste activa .....................................................
D. Andere bedrijfsopbrengsten (toel. XII, B) ...............................
II. Bedrijfskosten .............................................................................(-)
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ..............................
1. Inkopen ....................................................................................
2. Wijziging in de voorraad
(toename -, afname +) ..........................................................
B. Diensten en diverse goederen .................................................
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
(toel. XII, C2) ...............................................................................
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ............................................................................................
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +,
terugnemingen -) (toel. XII, D) ..................................................
F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +,
bestedingen en terugnemingen -) (toel. XII, C3 en E) .........
G. Andere bedrijfskosten (toel. XII, F) ..........................................
H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten .......................................................................................(-)

2.182.234

2.166.520

70

2.176.520

2.143.328

71
72
74

156
34
5.524

31
135
23.026

60/64
60
600/8

( 2.145.736 )
1.914.167
1.919.527

609
61

( 2.129.760 )
1.906.603
1.945.160

( 5.360 )
128.911

( 38.557 )
115.761

62

93.977

87.373

630

13.264

12.179

3.263

833

631/4
635/7
640/8
649

( 12.940 )
5.094
(

)

III. Bedrijfswinst ..............................................................................(+) 70/64
Bedrijfsverlies .............................................................................(-) 64/70
IV. Financiële opbrengsten ................................................................
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa ..................................
B. Opbrengsten uit vlottende activa ..............................................
C. Andere financiële opbrengsten (toel. XIII, A) ..........................

75
750
751
752/9

V. Financiële kosten .......................................................................(-)
A. Kosten van schulden (toel. XIII, B en C) ..................................
B. Waardeverminderingen op andere vlottende activa dan
bedoeld onder II. E (toevoegingen +, terugnemingen -)
(toel. XIII, D) ................................................................................
C. Andere financiële kosten (toel. XIII, E) ....................................

65
650

(

)

36.498
(

36.760
)

(

108.232
105.213
2.813
206

651
652/9

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting .......................................................................................(+) 70/65
Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting .......................................................................................(-) 65/70

1.211
5.800

(

)
78.819
74.524
4.041
254

( 46.845 )
45.838

( 38.507 )
36.689

482
525

940
878

97.885

77.072
)

(

)

Nr.
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Codes

Vorig boekjaar

Boekjaar

2. RESULTATENREKENING (vervolg)
(in staffelvorm)

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting ....................................................................................(+) (70/65)

97.885

Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, vóór
belasting ....................................................................................(-) (65/70)

(

VII. Uitzonderlijke opbrengsten ...................................................... 76
A. Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa
B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële
vaste activa ...............................................................................
C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke
risico's en kosten ......................................................................
D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ..................
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten (toel. XIV, A) ...............
VIII. Uitzonderlijke kosten ..............................................................(-)
A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en
materiële vaste activa ..............................................................
B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa .............
C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten
(toevoegingen +, bestedingen -) ............................................
D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..............
E. Andere uitzonderlijke kosten (toel. XIV, B) ..........................
F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke
kosten ....................................................................................(-)

77.072
)

(

12.479

)
5.475

760
761

237

762
763
764/9

5.238
12.479

66

( 5.428 )

660
661
662
663
664/8
669

( 51 )
3.424
2.055
(

IXbis. A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ..............(+) 780
B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen ............(-) 680

(

82.547
)

(

)

(

)
84

130
( 11 )

)
( 1.368 )
( 1.368 )

141
105.129
(

81.263
)

(

144
(

XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar ..............................(+) (70/68)
Te verwerken verlies van het boekjaar ..............................(-) (68/70)

)

63
(

XII. Onttrekking aan de belastingvrije reserves ....................(+) 789
Overboeking naar de belastingvrije reserves ..................(-) 689

(

104.936

X. Belastingen op het resultaat ..........................................(-) (+) 67/77
A. Belastingen (toel. XV) ...........................................................(-) 670/3
B. Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen ............................................ 77
XI. Winst van het boekjaar ...........................................................(+) 70/67
Verlies van het boekjaar .........................................................(-) 67/70

4.131

)

IX. Winst van het boekjaar vóór belasting .............................(+) 70/66
Verlies van het boekjaar vóór belasting ............................(-) 66/70

( 4.131 )

187
)

(

105.273
(

)

)
81.450

)

(

)

Nr.
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Boekjaar

Vorig boekjaar

RESULTAATVERWERKING
A. Te bestemmen winstsaldo .......................................................... 70/69
Te verwerken verliessaldo ......................................................(-) 69/70
1. Te bestemmen winst van het boekjaar ...................................
Te verwerken verlies van het boekjaar ...............................(-)
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar ........................
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar ..................(-)

70/68
68/70
790
690

132.644
(

108.503
)

(

105.273
(

81.450
)

(

27.371
(

)
)
27.053

)

(

)

B. Onttrekking aan het eigen vermogen ..................................... 791/2
1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ........................... 791
2. aan de reserves .......................................................................... 792
C. Toevoeging aan het eigen vermogen .................................(-)
1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies ...........................
2. aan de wettelijke reserve ..........................................................
3. aan de overige reserves ............................................................

691/2
691
6920
6921

D. Over te dragen resultaat
1. Over te dragen winst ..............................................................(-) 693
2. Over te dragen verlies ............................................................... 793
E.

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

F.

Uit te keren winst ......................................................................(-)
1. Vergoeding van het kapitaal ....................................................
2. Bestuurders of zaakvoerders ...................................................
3. Andere rechthebbenden ............................................................

694/6
694
695
696

( 92.764 )

( 67.359 )

92.764

67.359

( 26.615 )

( 27.371 )

( 13.265 )
13.265

( 13.773 )
12.793
980

3. TOELICHTING

Codes

I. STAAT VAN DE OPRICHTINGSKOSTEN

Bedragen

(post 20 van de activa)

Nettoboekwaarde per einde van het vorige boekjaar .................................................................................... 8001
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Nieuwe kosten van het boekjaar .................................................................................................................... 8002
. Afschrijvingen ................................................................................................................................................(-) 8003
. Andere ........................................................................................................................................................(+)(-) 8004
Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar ................................................................................................ 8005
Waarvan: - Kosten van oprichting of kapitaalverhoging, kosten bij uitgifte van leningen en andere
oprichtingskosten ........................................................................................................................... 200/2
- Herstructureringskosten ................................................................................................................ 204

(

)

Nr.

0403.448.140

II. STAAT VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA

VOL 7.

(post 21 van de activa)

Codes

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar .......................................................................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .............
. Overdrachten en buitengebruikstellingen .....................................................(-)
. Overboekingen van een post naar een andere ......................................(+)(-)
Per einde van het boekjaar ....................................................................................
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar .......................................................................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt .................................................................................................................
. Teruggenomen want overtollig .......................................................................(-)
. Verworven van derden .......................................................................................
. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen .............................(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere ...........................................(+)(-)

1. Kosten van onderzoek
en ontwikkeling

801
802
803
804

1.973
474
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

805

2.447

806

1.209

807
808
809
810
811

586

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

812

1.795

(a)-(c) ..........

813

652

d) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes

2. Concessies, octrooien
licenties, enz.

3. Goodwill

4. Vooruitbetalingen

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar ......................................................................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa .............
. Overdrachten en buitengebruikstellingen ....................................................(-)
. Overboekingen van een post naar een andere .......................................(+)(-)

801

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

805

600

806

600

c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar ......................................................................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt .................................................................................................................
. Teruggenomen want overtollig ......................................................................(-)
......................................................................................
. Verworven van derden
. Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen ...........................(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere ...........................................(+)(-)

802
803
804

807
808
809
810
811

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

812

(a)-(c) ..........

813

d) NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

600

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

600

Nr.
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VOL 8.
1. Terreinen

III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA
(posten 22 tot 27 van de activa)
a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar .............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Aanschaff., incl. de geprod. vaste activa ..............
. Overdrachten en buitengebruikstellingen .........(-)
. Overboek. van een post naar een andere ....(+)(-)
Per einde van het boekjaar ..........................................
b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar .............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt ......................................................................
. Verworven van derden ..............................................
. Afgeboekt ................................................................(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-)
Per einde van het boekjaar .........................................
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMIND.
Per einde van het vorige boekjaar .............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt .....................................................................
. Teruggenomen want overtollig ...........................(-)
. Verworven van derden .............................................
. Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstell. ......(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-)
Per einde van het boekjaar .........................................
d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJAAR (a)+(b)-(c)

Codes

en uitrusting

rollend materieel

( post 22 )

( post 23 )

( post 24 )

123.274

9.411

820

55.170

(

44.323

)

23.651

)

(

33.085

7.877
(

)

18.912

1.909
)

(

1.483
)

(

)

141
(

)

( 36 )
48
35.006
9.317

997
128.740
62.421

5. Ov erige materiële

soortgelijke rechten
( post 25 )

815
816
817
818
819

(

119.725

4. Leasing en

a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar .............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Aanschaff., incl. de geprod. vaste activa ...............
. Overdrachten en buitengebruikstellingen ..........(-)
. Overboek. van een post naar een andere .....(+)(-)
Per einde van het boekjaar .........................................
b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar .............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt ......................................................................
. Verworven van derden ............................................
. Afgeboekt ...............................................................(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-)

1.622
( 111 )

55.170

826

Codes

22.140

2.824
( 44 )
388

)
135.991

827
828
829
830
831
832
833

41.155

3.306
(

819

821
822
823
824
825

3. Meubilair en

en gebouwen

815
816
817
818

2. Installaties, machines

20.316
3.335
6. Activ a in aanbouw

v aste activ a

en v ooruitbetalingen

( post 26 )

( post 27 )

8.637

(

( 79 )

5.588

12.299

167
( 71 )
1.015
6.699

)
8.637

10.269
(

)
( 10.814 )
11.754

(

)

820
821
822
823
824

(

)

(

)

Per einde van het boekjaar ......................................... 825
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMIND.
Per einde van het vorige boekjaar ............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt .....................................................................
. Teruggenomen want overtollig ............................(-)
. Verworven van derden ..............................................
. Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstell. .....(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere (+)(-)
Per einde van het boekjaar ........................................
d) NETTOBOEKW. PER EINDE BOEKJ.
(a)+(b)-(c)

827
828
829
830
831
832
833

Waarvan: . Terreinen en gebouwen ........................
. Installaties, machines en uitrusting ....
. Meubilair en rollend materieel ............

250
251
252

826

346

3.532

320
(

1.186

220
)

(

868
)

(

)

)

(

)
( 1.094 )
960
10.794

77
(

)
666
7.971
7.971

(
49
3.878
2.821

Nr.
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IV. STAAT VAN DE FINANCIELE VASTE ACTIVA

VOL 9.
(post 28 van de activa)

Codes

( post 280 )

1. Deelnemingen en aandelen
a) AANSCHAFFINGSWAARDE
Per einde van het vorige boekjaar ..............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Aanschaffingen ............................................................
. Overdrachten en buitengebruikstellingen ...........(-)
. Overboek. van een post naar een andere ......(+)(-)
Per einde van het boekjaar ..........................................
b) MEERWAARDEN
Per einde van het vorige boekjaar ..............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt .........................................................................
. Verworven van derden ...............................................
. Afgeboekt ..................................................................(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere ..(+)(-)
Per einde van het boekjaar ..........................................
c) WAARDEVERMINDERINGEN
Per einde van het vorige boekjaar ..............................
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Geboekt .........................................................................
. Teruggenomen want overtollig ..............................(-)
. Verworven van derden ................................................
. Afgeboekt na overdr. en buitengebruikstell. .......(-)
. Overgeboekt van een post naar een andere ..(+)(-)

2. Ondernemingen met
3. Andere
deelnemingsverhouding
ondernemingen
( post 282 )
( post 284 )

1. Verbonden
ondernemingen

835
836
837
838

1.275.782

1.410

735.572
(

839

)

(

2.011.354

)

)

1.544

840
841
842
843
844

(

)

(

)

(

)

845
846
847
848
849
850
851

646

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

646

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

853
854

764

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

855

764

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
VAN HET BOEKJAAR (a) + (b) - (c) - (d).........................

856

1.048

2.011.354

496

( post 281 )

2. Vorderingen

1.048

(

852

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

(

1.410

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

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
....................................
VAN HET VORIGE BOEKJAAR
Mutaties tijdens het boekjaar:
. Toevoegingen ...................................................................
. Terugbetalingen ...........................................................(-)
. Geboekte waardeverminderingen ............................(-)
. Teruggenomen waardeverminderingen ......................
. Wisselkoersverschillen ..........................................(+)(-)
. Overige ......................................................................(+)(-)
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
VAN HET BOEKJAAR .....................................................

1.544

( post 283 )

( post 285/8 )

857
858
859
860
861
862
863
864

865

283

(
(

)
)

(
(

)
)

(

135
( 151 )
)

267

Nr.
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V. A. DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282
van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten
284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het geplaatste kapitaal.

Maatschappelijke rechten
gehouden door
NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Eigen vermogen
de onderneming
(rechtstreeks)

Aantal

D'IETEREN LEASE
NV
RUE DU MAIL 50
1050 Brussel 5
België
BE 0402.623.937
gewone aandelen
D'IETEREN SPORT
NV
PARC INDUSTRIEL DE LA VALLEE DU HAIN
1440 Braine-le-Château
België
BE 0415.217.012
gewone aandelen
D'IETEREN SERVICES
NV
RUE DU MAIL 50
1050 Brussel 5
België
BE 0428.741.087
gewone aandelen
D'IETEREN TRADING BV
NV
LUZERNEKLAVER 17
3069 Rotterdam
Nederland
BE
gewone aandelen
D'IETEREN INVEST
NV
Aldringen 14
Luxembourg
Luxemburg
BE
gewone aandelen
(vervolg op blz. VOL 27.)

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening

%

dochJaarrekening
ters
per

Muntcode

%

EUR

125728

99,99

0,01
EUR

179998

75,00

0,00
EUR

278436

58,42 41,58
EUR

250

100,00

0,00
EUR

99999

99,99

0,01

Nettoresultaat

(+) of (-)
(in duizenden munteenheden)

Nr.
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VI. GELDBELEGGINGEN: OVERIGE BELEGGINGEN

VOL 12.
(post 51/53 van de activa)
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

Aandelen ................................................................................................................. 51
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag ............................ 8681
Niet-opgevraagde bedrag .................................................................................(-) 8682

(

)

(

)

Vastrentende effecten .......................................................................................... 52
waarvan uitgegeven door kredietinstellingen .................................................... 8684
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen ...................................................... 53
met een resterende looptijd of opzegtermijn van:
. hoogstens één maand ........................................................................................ 8686
. meer dan één maand en hoogstens één jaar.................................................. 8687
. meer dan één jaar ................................................................................................ 8688
Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen

............................... 8689

VII. OVERLOPENDE REKENINGEN
Boekjaar

Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijke bedrag voorkomt.
diverse over te dragen kosten
niet vervallen lopende interesten
andere over te dragen opbrengsten

2.401
5.538
2.956

VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL
Codes

A. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
1. Geplaatst kapitaal (post 100 van de passiva)
- Per einde van het vorige boekjaar ......................................................... 8700
- Wijzigingen tijdens het boekjaar:
fusie Leeuwenveld
gedeeltelijke splitsing van D'Ieteren Lease

- Per einde van het boekjaar ...................................................................... 8701
2. Samenstelling van het kapitaal
2.1. Soorten aandelen
gewone aandelen

2.2. Aandelen op naam of aan toonder
Op naam ................................................................................................... 8702
Aan toonder ............................................................................................. 8703

Bedragen

Aantal aandelen

160.003

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

0
0

160.003

160.003

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.530.262

5.530.262

Nr.
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VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL

VOL 13.
(vervolg)

Codes

1. Niet-opgevraagd
bedrag
(post 101)

2. Opgevraagd,
niet-gestort bedrag

1. Kapitaalbedrag

2. Aantal aandelen

B. NIET-GESTORT KAPITAAL
Aandeelhouders die nog moeten volstorten

TOTAAL ............................................................................................................. 871

C. EIGEN AANDELEN gehouden door:
- de vennootschap zelf ..................................................................................
- haar dochters ................................................................................................
D. VERPLICHTINGEN TOT UITGIFTE VAN AANDELEN
1. Als gevolg van de uitoefening van CONVERSIERECHTEN
. Bedrag van de lopende converteerbare leningen ............................
. Bedrag van het te plaatsen kapitaal ...................................................
. Maximum aantal uit te geven aandelen .............................................
2. Als gevolg van de uitoefening van de INSCHRIJVINGSRECHTEN
. Aantal inschrijvingsrechten in omloop ...............................................
. Bedrag van het te plaatsen kapitaal ....................................................
. Maximum aantal uit te geven aandelen .............................................
E. TOEGESTAAN, NIET-GEPLAATST KAPITAAL ........................................

872
873

1.976

68.309
1

8740
8741
8742
8745
8746
8747
8751

60.000
1. Aantal aandelen

F. AANDELEN BUITEN KAPITAAL ................................................................. 876
Waarvan: - gehouden door de vennootschap zelf ................................ 877
- gehouden door haar dochters ............................................. 878

500.000

2. Daaraan verbonden
stemrecht

500.000

G. AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, zoals die blijkt uit
de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen:
(vervolg op blz. VOL 29.)
IX. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN
Uitsplitsing van de post 163/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
Tech waarborg.verbond verkopen en prestaties
Lopende geschillen
Net investeringen
Overige risico's en kosten

Boekjaar

4.432
5.149
9.076
4.882

Nr.
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X. STAAT VAN DE SCHULDEN
A. UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET
EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN
MEER DAN EEN JAAR, NAAR GELANG
HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Financiële schulden
1.
2.
3.
4.
5.

Codes

1. hoogstens één jaar

2. meer dan één jaar
doch hoogstens 5 jaar

(post 42)

.............................................. 880

Achtergestelde leningen .....................................
Niet-achtergestelde obligatieleningen .............
Leasingschulden en soortgelijke schulden .....
Kredietinstellingen ...............................................
Overige leningen ..................................................

Handelsschulden

SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN

881
882
883
884
885

3. meer dan 5 jaar

(post 17)

41.115

1.166.308

207.351

174
15.000
25.941

788
183.330
982.190

7.351
200.000

41.115

1.166.308

207.351

................................................... 886

1. Leveranciers .......................................................... 887
2. Te betalen wissels .............................................. 888
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ........................................................................ 889
Overige schulden ................................................... 890
TOTAAL ..................................................................... 891

SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN)
GEWAARBORGD DOOR
1. Belgische
2. zakelijke zekerheden
gesteld of
Codes overheidsinstellingen
onherroepelijk beloofd
op activa van de
onderneming

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

Financiële schulden ..........................................................................................
1. Achtergestelde leningen ................................................................................
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen ..........................................................
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden .................................................
4. Kredietinstellingen ...........................................................................................
5. Overige leningen ..............................................................................................

892
893
894
895
896
897

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

898

1. Leveranciers .....................................................................................................
2. Te betalen wissels ............................................................................................

899
900

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

901

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

902

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

903
904

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

905

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

906

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

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

TOTAAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. SCHULDEN M.B.T. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
1. Belastingen (post 450/3 van de passiva)
a) Vervallen belastingschulden .....................................................................................................................
b) Niet-vervallen belastingschulden .............................................................................................................
c) Geraamde belastingschulden ..................................................................................................................
2. Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
a) Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ...................................
b) Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten ...............................................

Codes

9072
9073
450
9076
9077

Boekjaar

4.425

16.533

Nr.
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XI. OVERLOPENDE REKENINGEN
Boekjaar

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt.
opgelopen niet vervallen interesten
andere

20.988
15.068

XII. BEDRIJFSRESULTATEN
A. NETTO-OMZET (post 70): per bedrijfscategorie en per geografische markt uitsplitsen in de 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 onderneming, onderling aanzienlijke
verschillen vertonen.
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

B. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN (post 74)
Waarvan: exploitatiesubsidies en vanwege de overheid
ontvangen compenserende bedragen .................................... 740
C1. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER
a) Totaal aantal op de afsluitingsdatum ...................................................... 9086
b) Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse
equivalenten ................................................................................................. 9087
c) Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .............................................. 9088

1.458

1.307

1.370,6
2.345.068

1.310,1
2.277.001

64.797
19.710
5.451
2.756
1.263

60.895
18.364
4.763
1.955
1.396

( 1.068 )

1.471

9110
9111

5.612
( 1.854 )

826
( 808 )

9112
9113

28.394
( 28.889 )

8.096
( 7.281 )

E. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN
(post 635/7)
Toevoegingen ................................................................................................... 9115
Bestedingen en terugnemingen ...............................................................(-) 9116

15.684
( 28.624 )

21.964
( 20.753 )

C2. PERSONEELSKOSTEN (post 62)
a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen ..............................
b) Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen ................................
c) Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ....................
d) Andere personeelskosten .........................................................................
e) Pensioenen ..................................................................................................

620
621
622
623
624

C3. VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN (begrepen in post 635/7)
Toevoegingen (+); bestedingen en terugnemingen (-) ............................. 635
D. WAARDEVERMINDERINGEN (post 631/4)
1. Op voorraden en bestellingen in uitvoering
. geboekt .......................................................................................................
. teruggenomen .......................................................................................(-)
2. Op handelsvorderingen
. geboekt .......................................................................................................
. teruggenomen .......................................................................................(-)

F. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN (post 640/8)
Belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening ...................................... 640
Andere ................................................................................................................ 641/8
G. UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
1. Totaal aantal op de afsluitingsdatum ......................................................
2. Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten .........................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...............................................
Kosten voor de onderneming ...................................................................

9096
9097
9098
617

4.092
1.002

4.102
1.698

38
27,7
50.692
1.239

38
24,6
45.130
1.223

Nr.
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XIII. FINANCIELE RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

A. ANDERE FINANCIELE OPBRENGSTEN
(post 752/9)
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op het
resultaat:
. kapitaalsubsidies ...................................................................................... 9125
. interestsubsidies ...................................................................................... 9126
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten, indien het
belangrijke bedragen betreft.

B. AFSCHRIJVINGEN VAN KOSTEN BIJ UITGIFTE VAN LENINGEN
EN VAN DISAGIO .......................................................................................... 6501
C. GEACTIVEERDE INTERESTEN .................................................................... 6503
D. WAARDEVERMINDERINGEN OP VLOTTENDE ACTIVA
(post 651)
Geboekt ...........................................................................................................
Teruggenomen ..........................................................................................(-)
E. ANDERE FINANCIELE KOSTEN
(post 652/9)
Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen .................................................................................
VOORZIENINGEN MET FINANCIEEL KARAKTER
Gevormd .........................................................................................................
Aangewend en teruggenomen ...............................................................(-)
Uitsplitsing van de overige financiële kosten, indien het belangrijke
bedragen betreft.

6510
6511

482
(

)

(

)

653
6560
6561

Codes

XIV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN
A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN
belangrijke bedragen betreft.

B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN
belangrijke bedragen betreft.
minderwaarden bij realisatie fusie Leeuwenveld

1.119
( 179 )

(

)

Boekjaar

(post 764/9), indien het

(post 664/8) , indien het

XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
A. UITSPLITSING VAN DE POST 670/3
1. Belastingen op het resultaat van het boekjaar ..............................................................................
a. Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen ......................................................
b. Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen .........................(-)
c. Geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder post 450/3 van de passiva) .....
2. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren .......................................................................
a. Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen ...............................................................
b. Geraamde belastingsupplementen (opgenomen onder post 450/3 van de passiva) of
belastingsupplementen waarvoor een voorziening werd gevormd (opgenomen onder
post 161 van de passiva) .............................................................................................................

2005

9134
9135
9136
9137
9138
9139

9140

11
1.334
( 1.323 )

Nr.
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XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

VOL 17.
(vervolg)

B. BELANGRIJKE OORZAKEN VAN DE VERSCHILLEN TUSSEN DE WINST VÓÓR BELASTINGEN,
zoals die blijkt uit de
jaarrekening,EN DE GERAAMDE BELASTBARE WINST,
met bijzondere vermelding van die welke voortvloeien uit het
tijdsverschil tussen de vaststelling van de boekwinst en de fiscale winst (in de mate waarin het resultaat van het boekjaar op
belangrijke wijze werd beïnvloed op het stuk van de belastingen)
Boekjaar

definitief belasten inkomsten van financiele
deelnemingen

0
108.790

C. INVLOED VAN DE UITZONDERLIJKE RESULTATEN OP DE BELASTINGEN OP HET RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Codes

Boekjaar

D. BRONNEN VAN BELASTINGLATENTIES
(in de mate waarin deze informatie belangrijk is
om een inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de onderneming)
1. Actieve latenties ................................................................................................................................ 9141
- Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten ............. 9142

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

XVI. BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
Codes

A. De belasting op de toegevoegde waarde in rekening gebracht:
1. aan de onderneming (aftrekbaar) ...................................................... 9145
2. door de onderneming ........................................................................... 9146
B. De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:
1. bedrijfsvoorheffing ................................................................................
2. roerende voorheffing .............................................................................

9147
9148

Boekjaar

Vorig boekjaar

486.000
848.317

493.727
848.926

18.545
12

17.844
10

XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes

Persoonlijke zekerheden die door de onderneming werden gesteld of onherroepelijk
beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden ..............................................
Waarvan:
. De door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop ...........................................
. De door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten ...............................
. Het maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de
onderneming zijn gewaarborgd .............................................................................................................

9149

Boekjaar

307.300

9150
9151
9153

307.300

Nr.
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XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

VOL 18.
(vervolg)

Boekjaar
Zakelijke zekerheden die door de onderneming werden gesteld of
Codes
als waarborg voor schulden en verplichtingen
onherroepelijk beloofd op haar eigen activa ............................................

. Hypotheken:
.. boekwaarde van de bezwaarde activa ....................................................
.. bedrag van de inschrijving ........................................................................
. Pand op het handelsfonds:
.. bedrag van de inschrijving .........................................................................
. Pand op andere activa:
.. boekwaarde van de in pand gegeven activa ..........................................
. Zekerheden op de nog door de onderneming te verwerven activa:
.. bedrag van de betrokken activa ...............................................................

1. van de onderneming

2. van derden

Codes

Boekjaar

916
917
918
919
920

De goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico
van de onderneming, voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn
opgenomen

Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa
verwerving van materiële vaste activa
verwerving van financiële vaste activa

1.973
170.300

Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa

Termijnverrichtingen:
. Gekochte (te ontvangen) goederen ..........................................................................................................
. Verkochte (te leveren) goederen ..............................................................................................................
. Gekochte (te ontvangen) deviezen ...........................................................................................................
. Verkochte (te leveren) deviezen ...............................................................................................................

9213
9214
9215
9216

Verplichtingen voortvloeiend uit de technische waarborgen verbonden aan reeds gepresteerde verkopen of diensten

Belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen

(vervolg op blz. VOL 30.)

Nr.
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XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

VOL 19.
(vervolg)

In voorkomend geval, een beknopte beschrijving van de regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten
behoeve van de personeels- of directieleden, met opgave van de genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende
kosten te dekken

Code

Boekjaar

Pensioenen die door de onderneming zelf worden gedragen:
. geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk ....................... 9220
. wijze waarop dit bedrag wordt berekend

XVIII. BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT:
zie blz. VOL 20.
XIX. FINANCIELE BETREKKINGEN MET
A. BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS
B. NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN
C. ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DE ONDER B. VERMELDE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN
Codes

Boekjaar

1. Uitstaande vorderingen op deze personen ..................................................................................... 9500
2. Waarborgen toegestaan in hun voordeel ........................................................................................ 9501
3. Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel............................................. 9502
Voornaamste voorwaarden betreffende de posten 9500, 9501 en 9502

Codes

Boekjaar

4. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening
toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk
betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon:
- aan bestuurders en zaakvoerders ................................................................................................ 9503
- aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders ............................................................................... 9504
XX. AFGELEIDE FINANCIELE INSTRUMENTEN NIET GEWAARDEERD OP BASIS VAN DE REELE WAARDE
In voorkomend geval, een schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide financiële instrumenten die niet
gewaardeerd zijn op basis van de waarde in het economisch verkeer, met opgave van de omvang en de aard van de
instrumenten
Bedragen
IRS - 47 contracten
anderen instrumenten - 6 contracten

(1.473)
91
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XVIII. BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Codes

1. VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Boekjaar

1. FINANCIELE VASTE ACTIVA

2. ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

Vorig boekjaar

925

2.011.354

1.275.782

Deelnemingen .........................
Vorderingen: achtergestelde
andere ............

926
927
928

2.011.354

1.275.782

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

929

76.896

68.061

Op meer dan één jaar ............
Op hoogstens één jaar ..........

930
931

76.896

68.061

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

932

Aandelen ...................................
Vorderingen ..............................

933
934

4. SCHULDEN .............................

935

1.266.120

580.166

Op meer dan één jaar ............
Op hoogstens één jaar ...........

936
937

1.190.329
75.791

535.154
45.012

2. VORDERINGEN

3. GELDBELEGGINGEN

Codes

Boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Boekjaar

5. - Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde PERSOONLIJKE
EN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
als waarborg voor schulden of
verplichtingen van verbonden ondernemingen .................................................... 9381

Vorig boekjaar

Vorig boekjaar

217.500

117.600

416.395

416.395

105.194
2.763

74.496
4.032

39.913
104

32.867
714

- Door verbonden ondernemingen gestelde of onherroepelijk beloofde
PERSOONLIJKE EN ZAKELIJKE ZEKERHEDEN
als waarborg voor
schulden of verplichtingen van de onderneming ................................................. 9391
6. ANDERE BETEKENISVOLLE FINANCIELE VERPLICHTINGEN ............................... 9401
7. FINANCIELE RESULTATEN
Opbrengsten uit financiële vaste activa .....................................................................
Opbrengsten uit vlottende activa .................................................................................
Andere financiële opbrengsten ..................................................................................
Kosten van schulden ....................................................................................................
Andere financiële kosten .............................................................................................

9421
9431
9441
9461
9471

8. REALISATIE VAN VASTE ACTIVA
Verwezenlijkte meerwaarden ..................................................................................... 9481
Verwezenlijkte minderwaarden .................................................................................. 9491
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VERKLARING MET BETREKKING TOT DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
A. Inlichtingen te verstrekken door elke onderneming die onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen inzake de geconsolideerde jaarrekening
De onderneming
. heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt: ja / xxxxx
neen 1
. heeft geen geconsolideerde jaarrekening en geconsolideerd jaarverslag opgesteld, omdat zij daarvan vrijgesteld is om de
volgende reden(en):
a. De onderneming en haar dochterondernemingen overschrijden op geconsolideerde basis niet meer dan één van de in
artikel 16 van het Wetboek van vennootschappen vermelde criteria: ja / neen 1
b. De onderneming is zelf dochteronderneming van een moederonderneming die een geconsolideerde jaarrekening, waarin
haar jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt en openbaar maakt: ja / neen 1
Indien ja:
. Motivering dat aan alle voorwaarden tot vrijstelling, opgenomen in artikel 113, paragrafen 2 en 3 van het Wetboek van
vennootschappen, is voldaan:

. Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer
van de moederonderneming die de geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt, op grond waarvan de
vrijstelling is verleend:

B. Inlichtingen die moeten worden verstrekt door de onderneming indien zij dochteronderneming of gemeenschappelijke
dochteronderneming is
. Naam, volledig adres van de zetel en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer van
de moederonderneming(en) en de aanduiding of deze moederonderneming(en) een geconsolideerde jaarrekening, waarin haar
jaarrekening door consolidatie opgenomen is, opstelt (opstellen) en openbaar maakt (maken)2:

. Indien de moederonderneming(en) (een) onderneming(en) naar buitenlands recht is (zijn), de plaats waar de hiervoor bedoelde
geconsolideerde jaarrekening verkrijgbaar is2 :

1
Schrappen wat niet van toepassing is.
2
Wordt de jaarrekening van de onderneming op verschillende niveaus geconsolideerd, dan worden deze gegevens verstrekt, enerzijds voor het
grootste geheel en anderzijds voor het kleinste geheel van ondernemingen waarvan de onderneming als dochter deel uitmaakt en waarvoor een
geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld en openbaar gemaakt.
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4. SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn:

I. STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN
A. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER

Codes

1. Tijdens het boekjaar en het vorige
boekjaar
Gemiddeld aantal werknemers .....................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .....
Personeelskosten ............................................
Bedrag van de voordelen bovenop het loon

100
101
102
103

1. Voltijds

2. Deeltijds

(boekjaar)

(boekjaar)

1.272,3
2.186.272
86.647
xxxxxxxxxxxxxxx

3. Totaal (T) of
totaal in voltijdse
equivalenten
(VTE)
(boekjaar)

128,0
158.796
5.611
xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Voltijds

2. Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

d. Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel ............................................................................
Bedienden .........................................................................................
Arbeiders ...........................................................................................
Andere ................................................................................................

2. Deeltijds

1.310,1 (VTE)
2.277.001 (T)
86.236 (T)
1.137 (T)

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

Codes

a. Aantal werknemers ingeschreven in het
personeelsregister ....................................................................... 105
b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd .....................................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd .........................................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ................
Vervangingsovereenkomst .............................................................
c. Volgens het geslacht
Mannen ..............................................................................................
Vrouwen .............................................................................................

1.370,6 (VTE)
2.345.068 (T)
92.258 (T)
1.719 (T)

4. Totaal (T) of
totaal in voltijdse
equivalenten
(VTE)
(vorig boekjaar)

1.305

153

1.409,0

110
111
112
113

1.198
106

151
2

1.300,3
107,7

120
121

1.140
165

60
93

1.179,0
230,0

130
134
132
133

21
876
408

114
39

21,0
954,3
433,7

1

1,0

B. UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
1. Uitzendkrachten

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen ......................................................................
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren .............................................................................
Kosten voor de onderneming .................................................................................................

Codes

150
151
152

27,7
50.692
1.239

2. Ter beschikking
van de onderneming gestelde
personen

Nr.
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II. TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

A. INGETREDEN

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

a. Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven ............................

205

227

23

242,5

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ....................................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd ........................................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ...............
Vervangingsovereenkomst ............................................................

210
211
212
213

131
94
1
1

18
5

143,4
97,1
1,0
1,0

220
221
222
223
230
231
232
233

3
88
56
36
1
17
17
9

c. Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen:

Vrouwen:

lager onderwijs ...........................................................
secundair onderwijs ..................................................
hoger niet-universitair onderwijs .............................
universitair onderwijs ................................................
lager onderwijs ...........................................................
secundair onderwijs ..................................................
hoger niet-universitair onderwijs .............................
universitair onderwijs ................................................

Codes

1. Voltijds

7

1
6
8
1

3,0
92,1
56,0
36,0
1,8
21,2
22,6
9,8

3. Totaal in voltijdse
equivalenten

2. Deeltijds

B. UITGETREDEN
a. Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam ...................................................... 305
b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd ...................................
Overeenkomst voor een bepaalde tijd .........................................
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk ..............
Vervangingsovereenkomst ............................................................

84

15

94,2

310
311
312
313

62
21
1

9
6

69,2
24,0
1,0

320
321
322
323
330
331
332
333

14
26
25
12

4
6

17,2
29,0
25,0
12,0

4
2
1

3
1
1

6,4
2,8
1,8

340
341
342
343

1
14
17
52

4
2
9

1,0
17,2
18,6
57,4

c. Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen:

Vrouwen:

lager onderwijs ............................................................
secundair onderwijs ...................................................
hoger niet-universitair onderwijs..............................
universitair onderwijs..................................................
lager onderwijs ............................................................
secundair onderwijs ...................................................
hoger niet-universitair onderwijs..............................
universitair onderwijs..................................................

d. Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen ...........................................................................................
Brugpensioen ..................................................................................
Afdanking ..........................................................................................
Andere reden ...................................................................................
Waarvan: het aantal wernemers dat als zelfstandige
ten minste op halftijdse basis diensten blijft
verlenen aan de onderneming .............................

350
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III. STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID TIJDENS HET
BOEKJAAR
Aantal betrokken werknemers

MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE
WERKGELEGENHEID
1.

Codes

1.1. Voordeelbanenplan (ter aanmoediging van de indienstneming van werkzoekenden die tot risicogroepen behoren)
1.2. Conventioneel halftijds brugpensioen .....................................
1.3. Volledige loopbaanonderbreking .............................................
1.4. Vermindering van de arbeidsprestaties (deeltijdse loopbaanonderbreking) ......................................................................
1.5. Sociale Maribel .............................................................................
1.6. Structurele vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen ........................................................................................
1.7. Doorstromingsprogramma's .....................................................
1.8. Dienstenbanen .............................................................................
1.9. Overeenkomst werk - opleiding .................................................
1.10. Leerovereenkomst .......................................................................
1.11. Startbaanovereenkomst ..............................................................

2. In voltijdse
equivalenten

1. Aantal

Maatregelen met een financieel voordeel *

414
411
412

3

3,0

413
415

94

75,6

416
417
418
503
504
419

1.487

1.453,8

4
1
3

4,0
0,8
2,5

2.2. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 505

11

11,0

2.3. Conventioneel brugpensioen ....................................................

506

62

62,0

507

54

51,5

- totaal voor het boekjaar .............................................................. 550

1.719

1.664,2

- totaal voor het vorige boekjaar .................................................. 560

1.563

1.522,6

2.

3. Bedrag van het
financiële
voordeel

2.668

Andere maatregelen

2.1. Stage der jongeren ......................................................................

502

2.4. Vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale
zekerheid aan werknemers met lage lonen ...........................
Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid :

IV. INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Codes

Codes

Mannen

Vrouwen

1. Aantal betrokken werknemers .............................................................................

5801

727

5811

112

2. Aantal gevolgde opleidingsuren .........................................................................

5802

20.383

5812

2.777

3. Kosten voor de onderneming ..............................................................................

5803

1.928

5813

263

V. INLICHTINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN VORMING, BEGELEIDING OF MENTORSCHAP DOOR DE WERKNEMERS
GEGEVEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 5 SEPTEMBER 2001 TOT DE VERBETERING VAN DE WERKGELEGENHEIDSGRAAD VAN DE WERKNEMERS
Mannen

Codes

Activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap

Codes

1. Aantal werknemers welke deze activiteiten uitoefenen ..................................

5804

5814

2. Aantal uren besteed aan deze activiteiten .........................................................

5805

5815

3. Aantal werknemers welke deze activiteiten volgden .......................................

5806

5816

* Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger.

Vrouwen
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Vervolg van de lijst der BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS en COMMISSARISSEN (VOL 1 bis.)

van MARCKE de LUMMEN Gilbert Beroep : Bestuurder van vennotschappen
Roland Garden 7, , SW73PE London, Verenigd Koninkrijk
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/05/2005 - 29/05/2008

VARIN Christian Beroep : Bestuurder van vennotschappen
Drève des Fauvettes 74, 1630 Linkebeek, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/05/2004 - 24/05/2007

D'IETEREN Nicolas Beroep : Bestuurder van vennotschappen
Abbotswood - Sleepers Hill - Hampshire , SO224NA Winchester, Verenigd Koninkrijk
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/05/2005 - 29/05/2008

PERIER Olivier Beroep : Bestuurder van vennotschappen
Square Coghen 12, 1180 Brussel 18, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 26/05/2005 - 29/05/2008

NAYARIT PARTICIPATIONS Comm. VA
Rue de l'Industrie 46, 1040 Brussel 4, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/05/2004 - 24/05/2007
Vertegenwoordigd door :
Heilporn Etienne
, België

S.A. DE PARTICIPATIONS ET DE GESTION
Rue Blanche 2, 1050 Brussel 5, België
Functie : Bestuurder
Mandaat : 27/05/2004 - 24/05/2007
Vertegenwoordigd door :
Peltzer Patrick
, België

VOL 25.
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Vervolg van de lijst der BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS en COMMISSARISSEN (VOL 1 bis.)

S.C.C. DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS & CO
Bls Louis Schmidt 57, 1040 Brussel 4, België
Functie : Commissaris
Mandaat : 26/05/2005 - 29/05/2008
Vertegenwoordigd door :
MM G. Delvaux en J-L Servais
, België

VOL 26.

Nr.

VOL 27.
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Vervolg van de lijst der DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN (VOL 10.)

Maatschappelijke rechten
gehouden door
NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

de onderneming
(rechtstreeks)

Aantal

AVIS EUROPE PLC
NV
AVIS HOUSE PARK ROAD BRACKNELL
Berkshire
Verenigd Koninkrijk
BE
gewone aandelen
SMA
NV
AVENUE DE CARTHAGE 72
Tunis
Tunesië
BE
gewone aandelen
DICOBEL
NV
RUE DU MAIL 50
1050 Brussel 5
België
BE 0466.909.993
gewone aandelen
LOOZENBERG
NV
RUE DU MAIL 50
1050 Brussel 5
België
BE 0416.911.938
gewone aandelen

%

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening
Eigen vermogen

dochters Jaarrekening
per

Muntcode

%

GBP

63609360

6,91 52,68
TND

83888

20,00

0,00
EUR

2913999

99,99

0,01
EUR

186266

99,99

0,01

Nettoresultaat

(+) of (-)
(in duizenden munteenheden)

Nr.
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Vervolg van de lijst der DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN (VOL 10.)

Maatschappelijke rechten
gehouden door
NAAM, volledig adres van de ZETEL
en zo het een onderneming naar
Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

de onderneming
(rechtstreeks)

Aantal

IMMONIN
NV
RUE DU MAIL 50
1050 Brussel 5
België
BE 0429.887.370
gewone aandelen
BELRON
NV
BLD PRINCE HENRI 9B
Luxembourg
Luxemburg
BE
gewone aandelen
D.R.I.M
NV
RUE DU MAIL 50
1050 Brussel 5
België
BE 0876.383.320
gewone aandelen
VERELLEN
NV
ANTWERPSEWEG 73
2440 Geel
België
BE 0408.365.644
gewone aandelen
D'IETEREN VEHICLE TRADING
NV
AVENUE DE CORTENBERGH 71
1000 Brussel 1
België
BE 0428.138.994
gewone aandelen

%

Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening
Eigen vermogen

dochters Jaarrekening
per

Muntcode

%

EUR

5199

99,99

0,01
EUR

28348687

73,73

0,00
EUR

120

97,56

2,44
EUR

3246

99,88

0,12
EUR

2205

49,00

0,00

Nettoresultaat

(+) of (-)
(in duizenden munteenheden)
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Vervolg structuur van het aandeelhouderschap van de onderneming op de datum van de jaarafsluiting (VOL 13.)

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING
Aandeelhouders

S.A. de Participations et de
Gestion , Bruxelles
Reptid Commercial Corp.
Dover, Delaware
Een natuurlijke persoon

Aandelen
Aantal
%

966.890

202.532
153.990

Winstaandelen
Aantal
%

Totaal v/d stemrechten
Aantal
%

17,48

966.890

3,66
2,78

1.123.412 23,93

202.532
125.000
125.000

25,00
25,00

16,03

3,36

278.990
1.448.412

4,63
24,02

De drie bovenvermelde personen zijn verbonden en handelen in gemeenschappelijk overleg met Cobema n.v.
Nayarit Participations s.c.a
Bruxelles
Een natuurlijke persoon

1.166.905
47.619

21,10
0,86

1.214.524 21,96

1.166.905
375.000

375.000

75,00

75,00

19,35

422.619

1.589.524

7,01

26,36

De twee bovenvermelde personen zijn verbonden en handelen in gemeenschappelijk overleg met Cobepa n.v.
Cobepa n.v., Brussel,
425.000 7,69
In gemeenschappelijk overleg met enerzijds
Nayarit Participations s.c.a en een natuurlijke
Persoon met elkaar verbonden en anderzijds met
s.a. de participations et de Gestion,
Reptid Commercial Corp en een natuurlijke persoon
Met elkaar verbonden.

425.000

7,05
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Vervolg belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen (VOL 18.)

Termijnmarkten en swaps (intresten en vreemde valuta) (in duizenden euro)
Interest Rate Swaps 503.395
Andere belangrijke verplichtingen (in duizenden euro)
· persoonlijke waarborgen samengesteld door de onderneming voor schuldenwaarborgen of waarborgen betreffende
verplichtingen van derden :
bijkomend bedrag bij gebruik van een saldo van een kredietlijn, gewaarborgd door de onderneming : 210.200 duizenden euros
· Sinds 1999 werd een "stock optie"- plan opgemaakt, ten voordele van de kaderleden van de onderneming. De toegekende opties
kunnen van 2003 tot 2015 gebruikt worden.
Verplichtingen voor de acties ingetekend op 31/12/05

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Aantal opties
11.710
14.770
13.475
17.480
12.805
9.035
12.110

Prijs boekjaar Waarde (in duizenden euro)
375,00 4.391
267,00
3.944
133,00
1.792
116,00
2.028
163.40
2.092
142.00
1.283
209.00
2.531
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS
aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van D'IETEREN NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31
december 2005
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die
ons werd toevertrouwd.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005, opgesteld op basis
van de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, met een balanstotaal van 2.451.545 duizenden € en
waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 105.273 duizenden €. Wij hebben eveneens de
bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door de wet zijn vereist.
Het opstellen van de jaarrekening, de beoordeling van de inlichtingen die in het jaarverslag dienen te worden opgenomen, alsook
het naleven door de vennootschap van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan.
Onze controle van de jaarrekening werd uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de in België geldende
controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Verklaring zonder voorbehoud over de jaarrekening
De voormelde beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de
vennootschap, alsook met haar procedures van interne controle. De verantwoordelijken van de vennootschap hebben onze
vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording
onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de waarderingsregels, de betekenisvolle
boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening globaal beoordeeld. Wij
zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel, rekening houdend met de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2005 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van
de vennootschap.
Bijkomende verklaringen en inlichtingen
Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen en inlichtingen die niet van aard zijn om de draagwijdte van
onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen :
-het jaarverslag bevat de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet
uitspreken over de beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd,
alsook van haar positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige
ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen evidente tegenstrijdigheden vertonen met de
informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat ;
-onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van
toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften ;
-voor het overige dienen wij u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of met het
Wetboek van Vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de Algemene Vergadering
wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
Gedaan te Brussel, op 28 maart 2006
CV DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS ET ASSOCIES
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Jean-Louis SERVAISGérard DELVAUX
Bedrijfsrevisor
Bedrijfsrevisor
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Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire jaarrekeningen op 31 december 2005 van de n.v. D'Ieteren
Wij hebben de eer u ons verslag voor te stellen met betrekking tot de activiteiten van de n.v. D'Ieteren voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2005. Wij verwijzen naar het geconsolideerd verslag, betreffende de ontwikkeling en de markante
feiten op het gebied van autodistributie, de autoverhuur op korte termijn (Avis Europe plc) en autoruiten (Belron n.v.).
De resultaten en de balans van het jaar 2005 werden door onderstaande feiten beïnvloed :
- De wijzigingen in de structuur van de groep, waaronder de groei van de deelnemingen van de onderneming in Belron n.v.
- De overname van de n.v. Leeuwenveld op 26 mei 2005, met terugwerkend boekhoudkundig effect op 1 januari 2005
- De overname van een deel van de n.v. D'Ieteren Lease, met terugwerkend boekhoudkundig effect op 1 juli 2005, in het kader
van de gedeeltelijke splitsing van de n.v. D'Ieteren Lease doorgevoerd op 31 december 2005, de overname van haar personeel
door toepassing van de CAO nr. 32bis en de levering aan deze onderneming van diensten van vlootbeheer en huurcontracten,,
hierna « het effect D'Ieteren Lease » genoemd, en door de wijzigingen van volgend boekhoudkundig beleid, beslist door de
Raad vanaf 2005, rekening houdend met de evolutie van de zaken van de onderneming, alsook met de boekhoudkundige
referenties, met name internationale :
- de herbepaling van het omzetcijfer met inbegrip van alle factureringen direct gelinkt aan de reeds eerder voorgestelde
automobielactiviteit voorgesteld in de andere bedrijfsproducten hierna « het effect diverse factureringen »
- het behandelen van de voertuigfactureringen met afkoopverbintenis, zoals operaties van overdracht en wederoverdracht vanaf 1
mei 2005, hierna « het effect buy-back »
- het afzonderlijk behandelen van uitgegeven en ontvangen creditnota's in het kader van fabriekswaarborgen, hierna « het effect
waarborgen ».
Het pensioenfonds van de arbeiders werd bovendien afgesloten en de obligaties werden aan een verzekeringsmaatschappij
overgemaakt. Bijna alle personeelsleden van de onderneming zijn voortaan gedekt door een groepsverzekering.
Balans
De immateriële vaste activa bedragen EUR 0,7 miljoen en zijn het resultaat van de activering van de kosten voor het ontwikkelen
van informaticaprojecten, afschrijfbaar op 3 jaar.
De materiële vaste activa bedragen EUR 96,7 miljoen, stijgen met EUR 5,2 miljoen na boeking van EUR 18,2 miljoen diverse
investeringen, waarvan 1,0 miljoen uit de n.v. Leeuwenveld, 4,7 miljoen met betrekking tot de uitbreiding van de Erps-Kwerpsparking en 3,5 miljoen voor het herinrichten van ons agentschap Meiser, en EUR 12,9 miljoen afschrijvingen, waarvan 0,2 miljoen
uit de n.v. Leeuwenveld.
De waarde van de deelnemingen in de vorm van financiële vaste activa bedraagt EUR 2.011,4 miljoen op het einde van het
boekjaar. De stijging van EUR 735,6 miljoen in vergelijking met eind 2004 vloeit voornamelijk voort uit het verkrijgen van Belronen Dicobel-aandelen voor een bedrag van EUR 607,0 miljoen, en het verhogen van de deelnemingen in D'Ieteren Services voor
een bedrag van EUR 142,5 miljoen, waarvan 26,4 miljoen uit de n.v. D'Ieteren Lease in het kader van de gedeeltelijke splitsing .
Wat de vlottende activa betreft, bedragen de voorraden EUR 272,3 miljoen op 31 december 2005, waarvan 28,5 miljoen toe te
schrijven is aan het effect buy-back, tegenover EUR 270,6 miljoen eind 2004. De schuldvorderingen op hoogstens één jaar
bedragen EUR 49,2 miljoen, tegenover EUR 37,6 miljoen eind 2004, deze stijging is vooral toe te schrijven aan het BTW-niveau
en de op die datum terug te winnen taksen.
Het eigen vermogen, rekening houdend met de hieronder voorgestelde bestemming, bedraagt EUR 767,6 miljoen tegenover
EUR 675,8 miljoen eind 2004. Het eigen vermogen vertegenwoordigt 31,3 % van het totaal van de balans op 31 december 2005.
De Raad van Bestuur, hiertoe gemachtigd door de Algemene Vergadering van 26 mei 2005, is overgegaan tot de aankoop van
eigen aandelen voor de dekking van de risico's van de aandelenopties die van 1999 tot 2005 jaarlijks door de kaderleden van de
onderneming onderschreven werden. Conform het Wetboek van Vennootschappen, werden bedragen overgeschreven voor
eigen aandelen van de beschikbare reserves naar de niet-beschikbare reserves ; zodoende bedragen deze laatste de
boekhoudkundige waarde van de in het bezit zijnde aandelen, namelijk EUR 8,6 miljoen op 31 december 2005. Op die datum
waren er 68.309 eigen aandelen, die 1,2 % van het kapitaal vertegenwoordigden en overeenstemmen met een boekhoudkundige
nominale waarde van EUR 2,0 miljoen.
De schulden bedragen EUR 1.653,3 miljoen tegenover EUR 974,7 miljoen eind 2004. De stijging wordt voornamelijk verklaard
door een verhoogde behoefte aan financiering, vooral rekening houdend met de groei van de deelnemingen.
Resultaten
Het omzetcijfer bedraagt EUR 2.176,5 miljoen tegenover EUR 2.143,3 miljoen in 2004, hetzij +EUR 33,2 miljoen. Het effect buyback vertaalt zich, op het vlak van omzetcijfer voor 2005, voor 8 maanden, door het registreren van huurproducten voor EUR 2,9
miljoen in plaats van de facturering van voertuigen voor een bedrag van EUR 75,5 miljoen en de verkoopkosten die daarop
betrekking hebben. Anderzijds genereert het effect diverse factureringen een bijkomend omzetcijfer van EUR 20,8 miljoen, dat
voorheen in de boeken van andere verkoopproducten opgenomen werd, waarvan 5,6 miljoen toe te schrijven aan het effect
D'Ieteren Lease. Het effect waarborg tenslotte vermindert het omzetcijfer en de aankopen met een bedrag van EUR 15,1 miljoen.
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De activiteit van de onderneming is hoofdzakelijk gebaseerd op intense banden die tijdens de laatste vijftig jaar gesmeed zijn met
de Volkswagen-groep en hangt grotendeels af van het bestaan van invoercontracten die hen binden. Deze bevoorrechte relatie
heeft eveneens tot gevolg dat de bedrijfsresultaten beïnvloed worden door het succes van de modellen die de Volkswagen-groep
ontwerpt. De toekomstige evoluties van de Europese reglementering op het vlak van automobieldistributie zouden overigens op
termijn kunnen leiden tot evoluties in een concurrerende omgeving die op dit ogenblik nog moeilijk te voorzien zijn. De evolutie
van de normen op het vlak van milieu of eventuele beperkingen op het gebruik van voertuigen in steden zouden de volumes en
de mix van verkochte nieuwe voertuigen op negatieve wijze kunnen beïnvloeden. De vloot beheerd door ons filiaal D'Ieteren
Lease vertegenwoordigt belangrijke activa, de waarde van deze activa is gevoelig voor de evoluties van de markt van de
tweedehandsvoertuigen.
De risico's verbonden aan onze belangrijkste deelnemingen zijn de volgende :
- Met een omzetcijfer van bijna 50% gerealiseerd in de luchthavens, kunnen de resultaten van Avis Europe getroffen worden door
de risico's waarmee de luchtvaartsector geconfronteerd wordt, zoals geo-politieke instabiliteit, de prijsstijging van de brandstof of
het economisch klimaat in het algemeen. De lasten gelinkt aan de voertuigenvloot, die de belangrijkste bedrijfskost
vertegenwoordigen, hangen gedeeltelijk af van de verkoopvoorwaarden bedongen met de automobielfabrikanten en ook van de
wederverkoopvoorwaarden op de markt van de tweedehandsvoertuigen, en zijn dus gevoelig voor de evolutie van de
automobielindustrie in het algemeen. De beschikbaaarheid van de nodige geldmiddelen voor het financieren van de vloot is een
essentiële voorwaarde voor het voortbestaan van de activiteit. Anderzijds is de druk van de concurrentie de laatste jaren binnen de
automobielsector nog toegenomen, meer bepaald door het feit dat Internet zich sterk ontwikkelt, met als gevolg een druk op de
prijzen. In deze moeilijke context die leidde tot een constante erosie van zijn marges, maakt Avis Europe een herstelplan op ; het
slagen van dit plan zal een belangrijke factor zijn voor de terugkeer naar een hoger rentabiliteitsniveau.
- Tijdens de laatste jaren kende Belron een uitbreiding van zijn activiteit in nieuwe markten, vooral door middel van het verwerven
van lokale spelers. De geslaagde integratie van deze nieuwe aanwinsten is een belangrijk element in het toekomstig succes van
Belron. Anderzijds hangt de ontwikkeling van de activiteit van Belron gedeeltelijk af van het behoud en de uitbreiding van
bestaande partnerships. Glasbreuk hangt overigens niet enkel af van de weersomstandigheden maar ook van de gemiddelde op
de wegen waargenomen snelheid. Het uitbreiden van de snelheidscontroles kan dan ook de Belron-verkopen negatief
beïnvloeden.
Beheer van financiële risico's
Het schatkistbeleid van de onderneming mikt erop een permanente toegang tot het krediet te verzekeren, en ook de percentageen wisselrisico's te volgen en te minimaliseren. Wat het risico van de liquide middelen betreft, zorgt de onderneming ervoor, op
basis van langetermijnplannen, dat de financieringsbehoeften gedekt zijn door een voldoende aantal solide
financieringsverbintenissen op lange termijn, die een breed spectrum aan vervaltermijnen dekken, en die aangevuld worden door
een gevarieerd aanbod aan financieringsmiddelen op korte termijn, die gewoonlijk niet bevestigd zijn. Om de percentage- en
wisselrisico's te minimaliseren, zou het kunnen dat gemakkelijk verhandelbare afgeleide producten zoals swaps van intrest- of
wisseltarieven, « forward rate agreements », wisselcontracten op termijn of opties gebruikt worden. Enkel degelijke financiële
compensaties worden weerhouden. Alle transacties moeten betrekking hebben op bestaande of hoogst waarschijnlijke risico's.
Het kredietrisico met betrekking tot handelsvorderingen en andere vorderingen wordt geminimaliseerd, dankzij een preventieve
analyse van de solvabiliteit van de schuldenaars en via een diversificatie van de schuldvorderingsportefeuille. Er bestaan geen
andere belangrijke prijsrisico's dan deze hierboven vermeld.
Toekenningen en inhoudingen
Na inhoudingen en overdrachten met betrekking tot de belastingvrije reserves, bedraagt de toe te kennen winst EUR 105.272.641.
Dit bedrag, vermeerderd met de overgedragen winst van het vorig boekjaar van EUR 27.371.395, geeft een toe te kennen winst
van EU 132.644.036. Wij stellen U de volgende verdeling voor :
1. Toewijzing aan de beschikbare reserve van EUR 92.763.451
2. uitgesteld resultaat van EUR 26.615.459
3. toewijzing van EUR 13.265.126 voor dividenden.
Dividenden
De Raad van Bestuur heeft beslist het recht op dividenden voor het boekjaar 2005 te annuleren voor de 65.626 eigen aandelen
die op de datum van dit verslag in het bezit zijn van de onderneming als dekking voor de aandelenopties die de kaderleden van
de onderneming onderschreven hebben, en de coupons ervan die de vervaldag bereiken (nr. 15). De Raad stelt de Vergadering
voor het bruto dividend vast te stellen op EUR 2,40 per maatschappelijk aandeel en op EUR 0,30 per winstaandeel. De
nettobedragen na roerende voorheffing zullen EUR 1,80 per gewoon aandeel bedragen, EUR 2,04 per gewoon aandeel met
aangehechte VVPR-strip en EUR 0,225 per winstaandeel. De betaling van deze dividenden zal gebeuren op voorlegging van de
coupon nr. 15 aan de loketten van de Bank Degroof, de ING-Bank, de Fortis-Bank of de beursvennootschap Petercam vanaf 8
juni 2006.
Vergoeding van de Commissaris
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Bedrijfsresultaten (in duizenden euros)
Netto-Omzet
Nieuwe wagens
Occasiewagens
Wisselstukken en accessoires
Werkplaatsen
Huren nieuwe voertuigen
Andere

2005
1.781.866
183.048
134.105
52.831
2.992
21.672

2004
1.477.483
189.187
144.588
41.246
0
684

Samenvatting van de warderingsregels.
De geactiveerde informatica ontwikkelingskosten worden volgens de lineaire methode afgeschreven gedurende de gehele
economische levensduur. De duur van deze afschrijving mag niet kleiner zijn dan 2 jaar noch groter dan 7 jaar.
Materiële vaste activa worden geboekt tegen hun aanschaffingswaarde. De interestkosten van het opgenomen kapitaal ter
financiering vand de investering zijn hier niet inbegrepen. Vaste activa die in bruikleen, financieringshuur of gelijkaardige rechten
worden gehouden, worden voor hun herstellingswaarde in kapitaal opgenomen. De afschrijvinspercentages van de vaste activa
worden bepaald in functie van de vermoedelijke economische gebruiksduur. Vanaf 1 januari 2003 worden de aangeworven of de
na deze datum opgestelde vaste activa prorata temporis afgeschreven. De hieraan verbonden bijkomende kosten worden over
dezelfdeperiode afgeschreven.
De voornaamste percentages zijn de volgende :
percentage
Gebouwen
Inrichting van lokalen
Magazijnmaterieel
Netwerkidentificatiematerieel
Kantoormeubelen
Kantoormaterieel
Rolend materieel
Verwarmingsuitrusting
Informatica-uitrusting

5%
10%
15%
20%
10%
20%
25%
10%
20%

Methode

vanaf 01/01/2004

L*/D
L*/D
L*/D
D
L*/D
D
L
L*/D
D

20% L
10% L
20% L

33%L

L : lineair
L* : lineair voor de in verhuring gegeven gebouwen
D : degressief (percentage dubbel zo hoog als de basispercentage)
Materiële vaste activa worden herwaardeerd wanneer ze een zekere duurzame meerwaarde vertonen. De afschrijvingen op de
herwaarderingsmeerwaarden worden lineair berekend op de resterende looptijd voorzien in het afschrijvingsplan van de bettroken
goederen.
Financiële vaste activa worden opgenomen aan hun aanschaffingsprijs, na aftrek van de nog niet opgevorderde bedragen
(deelnemingen) of aan de nominale waarde (vorderingen). Ze kunnen herwaardeerd worden. Ze ondergaan
waardeverminderingen in geval van minderwaarde of duurzame waardevermindering. Bijkomende kosten worden ten laste
genomen tijdens het boekjaar.
Vorderingen op meer dan en vorderingen op ten hoogste een jaar worden geboekt tegen hun nominale waarde.
Waardeverminderingen worden toegepast indien de terugbetaling na afloopvan de termijn geheel of gedeeltelijk onzeker is of in
gevaar gebracht wordt, of indien de realisatiewaarde bij afsluiting van het boekjaar lager is dan de boekwaarde.
Voorraden nieuwe wagens worden geboekt tegen hun geïndividualiseerde anaschaffingsprijs. De andere voorraadrubrieken
worden gewaardeerd aan hun aanschaffingsprijs volgens de fifo methode, de gewogen gemiddelde prijs of de geïndividualiseerde
aanschaffingsprijs. Waardeverminderingen worden toegepast naargelang de realisatiewaarde en de marktwaarde.
Geldbeleggingen en liquide middelen worden opgenomen aan hun aanschaffingswaarde. Ze zijn onderhevig aan
waardeverminderingen indien de realisatiewaarde bij afsluiting van het boekjaar lager ligt dan de aanschaffingswaarde.
Indien deze beleggingen uit eigen aandelen bestaan, aangehouden ter dekking van aandelenopties, worden bijkomende
waardeverminderingen genomen als de uitoefenprijs lager ligt dan de boekwaarde zoals beschreven in voorgaande paragraaf.
Voorzieningen voor risico's en kosten worden geïndividualiseerd opgenomen en houden rekening met voorzienbare risico's. Ze
zijn aan terugname onderhevig in zover ze bij afsluiting van het boekjaar een actuele schatting overschrijden van de risico's en
kosten waarvoor ze zijn opgesteld.
Schulden worden aan hun nominale waarde opgenomen.
WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA IN VREEMDE VALUTA
Financiële vaste activa worden gewaardeerd in overeenstemming met het advies 152/4 van de Commissie voor
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Teneinde een vergelijking tussen de twee boekjaren te vergemakkelijken, vindt u hier een resultaatrekening en een balans waar
de saldo's met betrekking tot de overname van een gedeelte van D'Ieteren Lease (splitsing-fusie) verwijderd werden en waar de
saldo's Andere bedrijfsproducten in rubriek 70 opgenomen werden.
'Omzetcijfers' vanaf 2005 werden behouden in de rubriek 74 'Andere bedrijfsproducten'

Sa D'Ieteren nv
In euros

RESULTATENREKENING

2005

I. Bedrijfsopbrengsten
A. Omzet
B. Wijziging in de voorraad goederen
C. Geproduceerde vaste activa
D. Andere bedrijfsopbrengsten

2004

2.181.774.721,06
2.161.155.037,88
156.372,48
33.777,74
20.429.532,96

II. Bedrijfskosten

2.140.706.606,33

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen
1. Inkopen
2. Wijziging in de voorraad

1.919.526.659,83
- 5.359.564,73

B. Diensten en diverse goederen
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen
In uitvoering en handelsvorderingen
F. Voorzieningen voor risico's en kosten

126.936.511,82
90.927.177,52
13.264.057,30

3.262.416,81
- 12.929.424,30

2.166.519.768,75
2.143.327.761,88
30.614,82
134.844,31
23.026.547,74

2.129.759.792,33

1.945.159.435,19
- 38.556.585,40
115.761.011,84
87.373.070,77
12.179.016,19

833.198,28
1.210.757,48

G. Andere bedrijfskosten

5.078.772,08

BEDRIJFSRESULTAAT

41.068.114,73

36.759.976,42

IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN

107.655.562,86

78.819.122,59

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa
B. Opbrengsten uit vlottende activa
C. Andere fianciële opbrengsten

5.799.887,98

104.637.013,25

74.523.755,86

2.812.619,46

4.041.039,26

205.930,15

254.327,47
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V. FINANCIELE KOSTEN

46.844.752,76

A. Kosten van schulden

38.507.544,24

45.838.460,09

36.689.410,45

B. Waardeverminderingen op and.vloot.activa

481.813,83

940.157,67

C. Andere financiële kosten

524.478,84

877.976,12

RESULTAAT VOOR BELASTING

101.878.924,83

VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

77.071.554.77

5.475.451,94

B. Terugneming van waarde. op financiële vaste activa

237.715,91

C. Terugneming van voorzie. voor uitzonder. risico's en kosten

5.237.736,03

D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

VIII. Uitzonderlijke kosten

5.428.485,64

C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten - 50.653,42
D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

3.423.939,85

E. Andere uitzonderlijke kosten

2.055.199,21

RESULTAAT VOOR BELASTING

96.450.439,19

IX. Bis A. VERSCHUIVING UITGESTELDE BELAST.

X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

-

A. Belastingen
B. Regularisering van belastingen en terugneming
Van voorzieningen voor belastingen

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

XII. BEWEGING V/D BELASTINGVRIJE RES.

4.131.158,13

82.547.006,71

63.022,92

84.074,40

129.916,11

1.367.784,60

10.813,84
-

- 4.131.158,13

1.367.784,60

140.729,95

96.643.378,22

81.263.296,51

143.608,68

186.598,55
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TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

96.786.986,90

81.449.895,06

RESULTAATVERWERKING

A. TE BESTEMMEN WINSTSALDO

96.786.986,90

1. Te bestemmen winst van het boekjaar
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar

108.503.119,95

96.786.986,90

81.449.895,06
27.053.224,89

C. Toevoeging aan het eigen vermogen

67.358.419,32

3. Aan de overige reserves

67.358.419,32

D. Over te dragen resultaat

27.371.294,99

1. Over te dragen winst

27.371.294,99

F. Uit te keren winst

13.773.405,64

1. Vergoeding van het kapitaal
2. Bestuurders of zaakvoerders

Sa D'Ieteren nv
In euros

12.792.733,39
980.672.,25

ACTIVA

2005

VASTE ACTIVA
II. Immateriële vaste activa
III. Materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
B. Installaties, machines en uitrusting
C. Meubilair en rollend materieel
D. Leasing en soortgelijke rechten
E. Overige materiële vaste activa
F. Activa in aanbouw

2.085.600.583,07

2004

1.368.802.457,25

651.977,40

764.281,96

96.658.687,52

91.477.326,09

62.421.482,02
9.316.581,03
3.335.014,25
7.970.841,41
2.820.556,52
10.794.212,29

58.719.156,01
8.069.816,00
3.228.369,75
8.290.741,40
2.056.061,95
11.113.180,98
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IV. Financiële vaste activa

1.988.289.918,15

A. Verbonden ondernemingen
1. Deelnemingen
C. Andere financiële vaste activa
1. Aandelen
2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA

1.987.527.085,18

1.275.781.884,46

495.787,05
267.045,92

495.787,05
283.177,69

336.712.307,04

VI. Vooraden en bestellingen in uitvoering
A. Vooraden
1. Grond - en hulpstoffen
4. Handelsgoederen
6. Vooruitbetalingen

272.456.499,38

78.969,59
272.163.581,88
20.000,00

B. Bestellingen in uitvoering

193.947,91

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

1.276.560.849,20

44.437.353,04

325.268.272,80
270.678.671,78

398.513,32
270.242.583,03

37.575,43
37.595.780,33

A. Handelsvorderingen

35.631.598,58

35.235.644,66

B. Overige vorderingen

8.805.754,46

2.360.135,67

VIII. Geldbeleggingen

8.584.645,63

9.824.231,32

A. Eigen aandelen

8.584.645,63

9.824.231,32

IX. Liquide middelen

1.000.074,86

875.104,20

X. Overlopende rekeningen

10.233.734,13

6.294.485,17

TOTAAL

Sa D'Ieteren nv
In euros

2.422.312.890,11

1.694.070.730,05

PASSIVA

2005

2004

EIGEN VERMOGEN

772.414.384,88

675.770.975,43

I. Kapitaal
A. Geplaatst kapitaal
II. Uitgiftepremies

160.003.030,23
160.003.030,23
24.386.236,43

160.003.005,00
160.003.005,00
24.386.236,43
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IV. Reserves
A. Wettelijke reserve
B. Onbeschikbare reserves
C. Belastingvrije reserves
D. Beschikbare reserves
V. Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar

27.371.298,72

27.371.294,99

30.602.135,84

VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
3. Grote herstellings-en onderhoudswerken
4. Overige risico's en kosten

SCHULDEN

464.010.439,01
16.000.300,50
9.824.231,32
2.185.907,19
436.000.000,00

96.786.986,90

VOORZIENINGEN EN UITGEST. BELAST.

B. Uitgestelde belastingen

463.866.832,60
16.000.302,77
8.587.681,86
2.042.298,51
437.236.549,46

30.464.066,81

43.444.144,53

4.481.837,94
2.443.701,15
23.538.527,72

5.539.019,44
4.011.196,15
33.893.928,94

138.069,03

201.091,95

1.619.296.369,39

VIII. Schulden op meer dan één jaar

1.373.658.536,26

A.Financiële schulden
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden
8.139.229,07
4. Kredietinstellingen
183.330.000,00
5. Overige leningen
1.182.189.307,19
IX. Schulden op ten hoogste één jaar
A. Schuld. Meer dan 1 jaar die
Binnen jaar vervalle
B. Financiële schulden
1. Kredietinstellingen
C. Handelsschulden
1. Leveranciers
D. Ontvangenvooruitbet. Op bestellingen
E. Schulden met betrekking tot belastingen
1. Belastingen
2. Bezoldigingenen sociale lasten
F. Overige schulden
X. Overlopende rekeningen
TOTAAL

43.645.236,48

209.599.132,20

974.654.518,14
767.658.871,38

8.313.415,55
220.110.000,00
539.235.455,83
186.932.914,58

41.115.379,35

18.540.197,35

16.180.634,89

17.783.519,89

118.989.006,55
1.728.501,42

94.724.540,03
1.284.912,64

4.424.595,17
15.861.219,62
11.299.795,20

4.740,72
15.531.958,25
39.063.045,70

36.038.700,93

20.062.732,18

2.422.312.890,11

1.694.070.730,05

Nr.
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Conform de beslissing van de Raad van Bestuur, worden de factureringen van de voertuigen met afkoopverbintenis vanaf 1 mei
2005 behandeld als handelingen van overdracht- overdracht met terugwerkende kracht. Deze wijziging beïnvloedt de
jaarrekeningen als volgt :
Op de activa van de balans, worden de betrokken voertuigen, tussen hun overdracht en overdracht met terugwerkende kracht, op
de stock geplaatst, namelijk .EUR 28.517.744, in netto boekhoudkundige waarde op 31 december 2005
Op de passiva worden de te 'innen facturen' bij de commerciële schulden gevoegd, en de regelingsrekeningen bevatten ook
uitgestelde "huurprijzen", hetzij respectievelijk, EUR34.243.072. en EUR 1.322.590 op 31 december 2005.
Anderzijds zijn de provisies voor risico's en lasten verminderd met EUR 8.891469, in vergelijking met 31 december 2004.
In de resultaatrekening geven de factureringen (overdrachten), namelijk EUR 75.456.397 voor de laatste 8 maanden van het jaar
2005, niet automatisch aanleiding tot het in de boeken opnemen van een omzetcijfer, noch, a fortiori, tot de overeenkomstige
verkoopkosten. De in het omzetcijfer 2005 geregisteerde "huurprijzen" bedragen EUR 2.944.094.
Anderzijds zijn de lasten van waardeprovisies en -reducties met betrekking tot deze activiteit gestegen van een nettolast van EUR
1.680.977 in 2004 naar een nettoproduct van EUR 6.128.044 in 2005.

