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HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG OVER HET 1e SEMESTER 2014

De raad van bestuur heeft in haar vergadering van 2 september 2014 de balans en de resultatenrekening per 

30 juni 2014 opgesteld. 

1. VERKORTE FINANCIËLE OVERZICHTEN (in 1.000 EUR) 

BALANS

ACTIVA     30.06.2014   31.12.2013

VASTE ACTIVA 13.321 14.429

Immateriële vaste activa 427 537

Materiële vaste activa 12.875 13.873

Terreinen en gebouwen 2.640 2.667

Installaties, machines en uitrusting 9.607 10.560

Meubilair en rollend materieel 297 315

Overige materiële vaste activa 331 331

Financiële vaste activa 19 19

Andere financiële vaste activa 19 19

     Borgtochten in contanten 19 19

VLOTTENDE ACTIVA 30.521 29.073

Voorraden en bestellingen in uitvoering 23.770 24.087

Voorraden 23.073 23.191

     Grond- en hulpstoffen 4.780 4.948

     Goederen in bewerking 849 821

     Gereed product 16.799 16.774

     Handelsgoederen 645 648

Bestellingen in uitvoering 697 896

Vorderingen op ten hoogste één jaar 5.306 4.682

Handelsvorderingen 5.142 4.539

Overige vorderingen 164 143

Geldbeleggingen 2 2

Liquide middelen 372 109

Overlopende rekeningen 1.071 193

TOTAAL DER ACTIVA  43.842 43.502



PASSIVA 30.06.2014 31.12.2013

EIGEN VERMOGEN 25.376 25.376

Kapitaal 3.720 3.720

Resultaat van de periode 157 0

Reserves 21.656 21.656

Wettelijke reserves 372 372

Onbeschikbare reserves 16 16

Belastingvrije reserves 945 945

Beschikbare reserves 20.323 20.323

Overgedragen winst 0 0

Kapitaalsubsidies 0 0

VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN       988 1.031

Voorzieningen voor risico's en kosten 988 1.031

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 726 769

Overige risico's en kosten 262 262

Uitgestelde belastingen 0 0

SCHULDEN 17.321 17.095

Schulden op meer dan één jaar 600 600

Financiële schulden 600 600

Schulden op ten hoogste één jaar 16.301 16.455

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 900 966

Financiele schulden 9.060 9.327

Handelsschulden 3.730 3.289

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0 0

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 2.597 2.858

      Belastingen 200 1.033

      Bezoldigingen en sociale lasten 2.397 1.825

Overige schulden 14 15

Overlopende rekeningen 420 40

TOTAAL DER PASSIVA 43.842 43.502



RESULTATENREKENING 1e sem. 2014 1e sem. 2013

Bedrijfsopbrengsten 24.235 22.050

Omzet 23.293 21.342

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en

bestellingen in uitvoering: toename (afname) -145 397

Geproduceerde vaste activa 0 0

Andere bedrijfsopbrengsten 1.087 311

Bedrijfskosten -23.750 -24.559

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 10.634 11.050

    Aankopen 10.463 10.762

    Voorraad: afname (toename) 171 288

Diensten en diverse goederen 3.121 2.536

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.016 8.846

Afschrijvingen op vaste activa 1.558 1.662

Waardeverminderingen op handelsvorderingen 0

Voorzieningen voor risico's en kosten -43 -6

Andere bedrijfskosten 464 471

Bedrijfsresultaat 485 -2.509

Financiële opbrengsten 91 134

Opbrengsten uit vlottende activa 3 1

Andere financiële opbrengsten 88 133

Financiële kosten -419 -434

Kosten van schulden 120 150

Andere financiële kosten 299 284

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 157 -2.809

Uitzonderlijke opbrengsten 0 270

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 270

Uitzonderlijke kosten 0 -138

Andere uitzonderlijke kosten 0 138

Resultaat van de periode voor belasting 157 -2.677

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 0 0

Belastingen op het resultaat 0 0

Resultaat van de periode voor belasting 157 -2.677

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 0 0

Overboeking naar de belastingvrije reserves 0 0

Te bestemmen resultaat van de periode 157 -2.677

1. TOELICHTING

In het eerste semester van 2014 stijgt de omzet globaal met 9 % t.o.v. dezelfde periode in 2013 en de totale

bedrijfsopbrengsten met 10 %. De omzet in vezelcementprodukten stijgt met ruim 25 %. De voorraden dalen

met 5 % t.o.v. 30.06.2013 bij een consistente waardering. De bedrijfskosten dalen met 3,3 %.

De eerste jaarhelft wordt afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 485(000) EUR tegenover een nega-

tief bedrijfsresultaat van 2.508(000) EUR op 30.06.2013.

De financiële resultaten liggen 9 % lager en er zijn geen uitzonderlijke resultaten.

De periode wordt afgesloten met een te bestemmen resultaat van 157(000) EUR tegenover een negatief te be-

stemmen resultaat van 2.677(000) EUR in dezelfde periode in 2013.

2. TUSSENTIJDS JAARVERSLAG

Daar waar de winter van 2013 ongemeen hard was en lang duurde was de afgelopen winter dan weer uitermate

zacht. Dit had uiteraard een positief effect op de verkoopcijfers en dan voornamelijk van de dakbedekkingsma-

terialen in vezelcement (golfplaten en leien) (+25 %). De verkoop van decoratieve gevelplaten daarentegen

liep wat terug maar niettemin blijven de vooruitzichten op deze markt positief. Ook voor architectonisch beton

werd een lagere omzet genoteerd dan in dezelfde periode in 2013 (-20 %) maar zijn de vooruitzichten voor de 

tweede jaarhelft positief gelet op de actuele vullingsgraad van de portefeuille. De verkoop van snelbouwstenen

is verder gedaald (-20 %) als gevolg van de enorme prijsdruk en de concurrentie op de Belgische markt.



Voor gevelstenen werd, ondanks de lagere omzet (-12 %), toch een positieve cashflow gegenereerd wat duidt 

op een correcte voorraadwaardering. In de distributieproducten werd een afslanking van het aangeboden gam-

ma doorgevoerd met focus op de marges en minder op de omzet. Tevens zal worden gezocht naar nieuwe 

producten ter aanvulling van het bestaande gamma.

Voor het tweede semester wordt een gelijkaardige evolutie van de omzet verwacht met nadruk op vezelcement.

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

Begin juni 2014 werd aanzienlijke schade geleden ten gevolge van een uitzonderlijk hevige hagelstorm boven

de regio. Grote oppervlakten daken van magazijnen en productiehallen werden zwaar beschadigd. Het meren-

deel van de herstellings- en vervangingskosten zijn evenwel gedekt door de schadevergoedingen, uitbetaald

door de brandverzekeraar.

Op het tijdstip van de opmaak van de financiële overzichten per 30 juni 2014 zijn er geen nieuwe risico's of

onzekerheden bekend.

Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2014 doen zich geen gebeurtenissen voor van die aard dat

zij een belangrijke invloed zouden kunnen hebben op de financiële overzichten.

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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