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HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG OVER HET 1e SEMESTER 2011

De raad van bestuur heeft in haar vergadering van 23 augustus 2011 de balans en resultatenrekening per 30 juni 2011
opgesteld. 

1. VERKORTE FINANCIËLE OVERZICHTEN (in 1.000 EUR)

BALANS
ACTIVA     30.06.2011     31.12.2010

VASTE ACTIVA 23.558 24.506
Immateriële vaste activa 842 655
Materiële vaste activa 22.716 23.851
Terreinen en gebouwen 2.921 2.919
Installaties, machines en uitrusting 18.907 19.939
Meubilair en rollend materieel 555 659
Overige materiële vaste activa 333 334

VLOTTENDE ACTIVA 31.731 28.018
Voorraden en bestellingen in uitvoering 20.887 19.591
Voorraden 20.050 19.233
     Grond- en hulpstoffen 5.913 6.182
     Goederen in bewerking 660 533
     Gereed product 12.510 11.131
     Handelsgoederen 967 1.387
Bestellingen in uitvoering 837 358
Vorderingen op ten hoogste één jaar 10.079 8.397
Handelsvorderingen 9.619 7.586
Overige vorderingen 460 811
Geldbeleggingen 2 2
Liquide middelen 713 26
Overlopende rekeningen 50 2

TOTAAL DER ACTIVA  55.289 52.524



PASSIVA     30.06.2011     31.12.2010

EIGEN VERMOGEN 28.956 28.981
Kapitaal 3.720 3.720
Resultaat van de periode -527
Reserves 24.736 24.761
Wettelijke reserves 372 372
Onbeschikbare reserves 16 16
Belastingvrije reserves 1.213 1.242
Beschikbare reserves 23.135 23.131
Overgedragen winst 500 500
Kapitaalsubsidies 0 0

VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN       1.302 1.325
Voorzieningen voor risico's en kosten 1.162 1.170
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 767 775
Overige risico's en kosten 395 395
Uitgestelde belastingen 140 155

SCHULDEN 25.558 22.218
Schulden op meer dan één jaar 3.858 1.570
Financiële schulden 3.858 1.570
Schulden op ten hoogste één jaar 20.908 20.315
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 528 949
Financiele schulden 9.875 9.794
Handelsschulden 7.032 6.271
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0 18
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 3.433 3.126
      Belastingen 413 500
      Bezoldigingen en sociale lasten 3.020 2.626
Overige schulden 40 157
Overlopende rekeningen 792 333

TOTAAL DER PASSIVA 55.289 52.524



RESULTATENREKENING 1e sem. 2011 2010

Bedrijfsopbrengsten 29.631 57.811
Omzet 27.140 52.721
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) 1.985 2.398
Geproduceerde vaste activa 0 1.800
Andere bedrijfsopbrengsten 506 892
Bedrijfskosten -30.146 -56.630
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 14.277 26.713
    Aankopen 13.588 26.281
    Voorraad: afname (toename) 689 432
Diensten en diverse goederen 3.065 5.602
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 10.272 19.638
Afschrijvingen op vaste activa 1.999 3.866
Waardeverminderingen op handelsvorderingen 64 17
Voorzieningen voor risico's en kosten -8 -194
Andere bedrijfskosten 477 988
Bedrijfsresultaat -515 1.181

Financiële opbrengsten 137 335
Opbrengsten uit vlottende activa 1 2
Andere financiële opbrengsten 136 333
Financiële kosten -569 -1.294
Kosten van schulden 209 471
Andere financiële kosten 360 823
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting -947 222

Uitzonderlijke opbrengsten 421 0
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 421 0
Uitzonderlijke kosten -45 0
Andere uitzonderlijke kosten 45 0
Resultaat van de periode voor belasting -571 222
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 15 30
Belastingen op het resultaat 0 0
Resultaat van de periode voor belasting -556 252
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 29 58
Te bestemmen resultaat van de periode -527 310

TOELICHTING
In het eerste semester van 2011 stijgt de omzet met 10 % t.o.v. dezelfde periode in 2010. De omzetstijging
doet zich vnl. voor in de afdeling vezelcement (+ 16 %) en zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse
markten. In de afdeling architectonisch beton wordt een omzetstijging van ruim 11 % gerealiseerd, uitsluitend
op de binnenlandse markt. Op de Nederlandse markt is de activiteit nog steeds zeer beperkt en wordt geen
verbetering verwacht voor 2012. 
De verkoop van gevelsteen is lichtjes verbeterd (+7,5 %). Het betreft evenwel nog steeds bescheiden volumes.
In de afdeling boekbinderij daalt de omzet met ruim 28 % in de eerste zes maanden van 2011. Ook in deze
sector is de concurrentie hevig en zijn de gevolgen van de crisis nog duidelijk voelbaar.
De eerste jaarhelft van 2011 wordt afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat ten belope van 515(000) EUR
tegenover een positief bedrijfsresultaat van 568(000) EUR op 30.06.2010.
Na aanrekening van financiële en uitzonderlijke resultaten bedraagt het negatief te bestemmen resultaat van 
de periode 527(000) EUR tegenover een te bestemmen winst van 125(000) EUR per 30.06.2010.
De vooruitzichten voor het tweede semester 2011 blijven goed voor de verkoop van vezelcementproducten.
Voor architectonisch beton zijn de vooruitzichten positiever dan zes maanden geleden maar blijft de markt-
situatie precair. Voor de gevelstenen werd een nieuw gamma ontwikkeld en met succes gelanceerd in het
voorbije voorjaar. Niettemin zullen nog belangrijke commerciële inspanningen dienen te gebeuren om de
vereiste volumes te halen. De markt vertoont echter duidelijke tekenen van heropleving.
Niettemin blijft voor alle afdelingen de toekomstige evolutie afhangen van de algemene economische conjunc-
tuur.

2. TUSSENTIJDS JAARVERSLAG
Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2011 doen zich geen gebeurtenissen voor van die aard dat zij een
belangrijke invloed zouden kunnen hebben op de financiële overzichten. Per 31.12.2010 worden alle voorzienbare
risico's en onzekerheden ingedekt door het aanleggen van voorzieningen in de balans en het boeken van de nood-
zakelijke waardeverminderingen in de resultatenrekening. Wij verwijzen hiervoor naar het jaarverslag over het boekjaar 



2010. Op het tijdstip van de opmaak van de financiële overzichten per 30 juni 2011 zijn er geen nieuwe risico's
of onzekerheden bekend.
3. EXTERNE CONTROLE
De verkorte financiële overzichten werden nog niet door de commissaris gecontroleerd op het ogenblik waarop het 
halfjaarlijks verslag wordt verspreid.
4. 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 jaarreke-
ningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennoot-
schap;
b) het tussentijds jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de informatie die daarin moet worden opgenomen.
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