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HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG OVER HET 1e SEMESTER 2018

1. VERKORTE FINANCIËLE OVERZICHTEN (in 1.000 EUR) 

BALANS

ACTIVA     30.06.2018 31.12.2017

VASTE ACTIVA 8.745 9.109

Immateriële vaste activa 122 122

Materiële vaste activa 8.603 8.967

Terreinen en gebouwen 3.526 3.604

Installaties, machines en uitrusting 4.229 4.528

Meubilair en rollend materieel 530 517

Overige materiële vaste activa 318 318

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 0 0

Financiële vaste activa 20 20

Andere financiële vaste activa 20 20

     Borgtochten in contanten 20 20

VLOTTENDE ACTIVA 31.767 29.398

Voorraden en bestellingen in uitvoering 23.552 23.540

Voorraden 22.448 22.622

     Grond- en hulpstoffen 5.161 5.227

     Goederen in bewerking 744 800

     Gereed product 15.738 15.745

     Handelsgoederen 805 850

Bestellingen in uitvoering 1.104 918

Vorderingen op ten hoogste één jaar 7.266 5.567

Handelsvorderingen 6.659 4.914

Overige vorderingen 607 653

Geldbeleggingen 2 2

Liquide middelen 404 152

Overlopende rekeningen 543 137

TOTAAL DER ACTIVA  40.512 38.507



PASSIVA     30.06.2018 31.12.2017

EIGEN VERMOGEN 22.910 22.779

Kapitaal 3.720 3.720

Resultaat van de periode 131 0

Reserves 19.059 19.059

Wettelijke reserves 372 372

Onbeschikbare reserves 16 16

Belastingvrije reserves 945 945

Beschikbare reserves 17.726 17.726

Overgedragen winst 0 0

Kapitaalsubsidies 0 0

VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN       1.314 1.339

Voorzieningen voor risico's en kosten 1.314 1.339

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 749 774

Overige risico's en kosten 565 565

Uitgestelde belastingen

SCHULDEN 16.288 14.389

Schulden op meer dan één jaar 1.254 820

Financiële schulden 1.254 820

Schulden op ten hoogste één jaar 14.319 13.064

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 955 1.159

Financiele schulden 7.285 5.982

Handelsschulden 3.704 2.935

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0 0

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 2.362 2.978

      Belastingen 206 1.091
      Bezoldigingen en sociale lasten 2.156 1.887

Overige schulden 13 10

Overlopende rekeningen 715 505

TOTAAL DER PASSIVA 40.512 38.507



RESULTATENREKENING 1e sem. 2018 1e sem. 2017

Bedrijfsopbrengsten 23.873 24.747

Omzet 23.045 20.980

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en 124 3.337

bestellingen in uitvoering: toename (afname) 

Geproduceerde vaste activa 0 0

Andere bedrijfsopbrengsten 610 430

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 94 0

Bedrijfskosten -23.432 -24.951

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 10.945 11.806

    Aankopen 10.834 12.642

    Voorraad: afname (toename) 111 -836

Diensten en diverse goederen 3.400 3.473

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 7.902 8.190

Afschrijvingen op vaste activa 737 783

Waardeverminderingen op handelsvorderingen 0 0

Voorzieningen voor risico's en kosten -25 0

Andere bedrijfskosten 473 471

Niet-recurrente bedrijfskosten 0 228

Bedrijfsresultaat 441 -204

Financiële opbrengsten 64 152

Opbrengsten uit vlottende activa 1 1

Andere financiële opbrengsten 63 151

Financiële kosten -374 -316

Kosten van schulden 26 41

Andere financiële kosten 348 275

Resultaat van de periode voor belasting 131 -368

Belastingen op het resultaat 0 0

Rsultaat van de periode 131 -368

2. TOELICHTING

In het eerste semester van 2018 stijgt de omzet globaal met 9,8 % t.o.v. dezelfde periode in 2017 daar waar

de globale bedrijfskosten met 6 % dalen.

Over de eerste 6 maanden  wordt bedrijfswinst gerealiseerd van 442(000) EUR tegenover een bedrijfsverlies  

van 204(000) EUR in dezelfde periode in 2017.

De netto financiële resultaten dalen met 146(000) EUR, o.m. als gevolg van hogere financiële kortingen aan 

klanten in Nederland en Duitsland, rechtstreeks gevolg van hogere omzet aldaar.

Het eerste semester 2018 wordt afgesloten met een te bestemmen winst van 131(000) EUR tegenover een 

te bestemmen verlies van 369(000) EUR op 30.06.2017.

3. TUSSENTIJDS JAARVERSLAG

De verkoop van vezelcementleien stijgt in de eerste zes maanden van 2018 met 8 %, vnl. op de Engelse en

de Ierse markten. In België en Frankrijk wordt een lichte achteruitgang genoteerd. De verkoop van golfplaten 

stijgt met ruim 34 %, vnl. op de Nederlandse en Duitse markten. De omzet van decora-gevelplaten ligt iets  

lager dan vorig jaar (-1 %). Niettemin worden er enkele grote projecten gerealiseerd in het buitenland, o.m.

in Mexico en in de VSA. 

Voor architectonisch sierbeton is er een achterstand van bijna 33 %, o.a. het gevolg van de terugval van de 

werken in portefeuille einde 2017. Er wordt getracht het aantal werken in uitvoering terug op te bouwen, re-

kening houdend met de marges en de typologie van de aangeboden werken.

Voor het tweede semester wordt dezelfde trend  in de evolutie van de omzet verwacht, t.w. een stijging van

verkoop van leien en golfplaten en een lichte achteruitgang van de verkoop van gevelplaten. 

Uiteraard zullen economische en conjuncturele factoren mee bepalend zijn voor de verdere algemene evolutie.

Op het tijdstip van de opmaak van de financiële overzichten per 30 juni 2018 zijn er geen nieuwe of bijkomen-

de risico's of onzekerheden bekend. De eenmalige voorziening voor technische waarborgen op decoratieve 

gevelplaten, aangelegd per 31.12.2017, blijft behouden in afwachting van de definitieve afwikkeling van het  

dossier. 

Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2018 doen zich verder zich geen gebeurtenissen voor van die 

aard dat zij een belangrijke invloed zouden kunnen hebben op de financiële overzichten. Enkel de onzeker-

heid over de mogelijkheid tot verdere uitbating van de klasse 1-stortplaats op De Winningen is inmiddels weg- 

genomen door het MB van 21 augustus 2018 waarbij het beroep, ingesteld tegen het besluit van de Besten--

dige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, ongegrond wordt verklaard en bijgevolg de vergunning inte-

graal wordt opgeheven. Er zal dus een nieuwe vergunning dienen te worden aangevraagd voor het verder op-

vullen van de groeve met niet-verontreinigde grond, gelet op de opvulverplichting.

4. EXTERNE CONTROLE

De verkorte financiële overzichten werden nog niet door de commissaris gecontroleerd op het ogenblik waarop 

het halfjaarlijks verslag wordt verspreid.

5. VERKLARING VAN DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON

De heer Walter Verhaert, bestuurder-directeur, verklaart dat, inzover hem bekend

a)  de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de toepasselijke standaarden voor 

jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten 

van de vennootschap;

b) het tussentijds jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de informatie die daarin moet worden opgenomen.

Inlichtingen

NV SVK, Aerschotstraat 114 te B-9100 Sint-Niklaas

Tel. +32(0)3760 49 86

e-mail: fin@svk.be

Financiële dienst: KBC

www.svk.be


