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HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG OVER HET 1e SEMEST ER 2012

De raad van bestuur heeft in haar vergadering van 21 augustus 2012 de balans en de resultatenrekening per 
30 juni 2012 opgesteld. 

1. VERKORTE FINANCIËLE OVERZICHTEN (in 1.000 EUR) 

BALANS
ACTIVA     30.06.2012     31.12.2011

VASTE ACTIVA 20.831 22.066
Immateriële vaste activa 752 831
Materiële vaste activa 20.069 21.235
Terreinen en gebouwen 2.878 2.954
Installaties, machines en uitrusting 16.369 17.404
Meubilair en rollend materieel 489 544
Overige materiële vaste activa 333 333
Financiële vaste activa 10 0
Andere financiële vaste activa 10 0
     Borgtochten in contanten 10 0

VLOTTENDE ACTIVA 32.745 28.848
Voorraden en bestellingen in uitvoering 23.517 21.664
Voorraden 22.415 20.526
     Grond- en hulpstoffen 5.591 5.758
     Goederen in bewerking 800 867
     Gereed product 15.196 12.825
     Handelsgoederen 828 1.076
Bestellingen in uitvoering 1.102 1.138
Vorderingen op ten hoogste één jaar 8.242 6.966
Handelsvorderingen 7.706 6.446
Overige vorderingen 536 520
Geldbeleggingen 1 1
Liquide middelen 372 196
Overlopende rekeningen 613 21

TOTAAL DER ACTIVA  53.576 50.914



PASSIVA     30.06.2012     31.12.2011

EIGEN VERMOGEN 28.680 28.706
Kapitaal 3.720 3.720
Resultaat van de periode -419
Reserves 24.681 24.707
Wettelijke reserves 372 372
Onbeschikbare reserves 16 16
Belastingvrije reserves 1.158 1.184
Beschikbare reserves 23.135 23.135
Overgedragen winst 279 279
Kapitaalsubsidies 0 0

VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN       1.301 1.257
Voorzieningen voor risico's en kosten 1.191 1.132
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 778 719
Overige risico's en kosten 413 413
Uitgestelde belastingen 110 125

SCHULDEN 24.014 20.951
Schulden op meer dan één jaar 2.716 2.716
Financiële schulden 2.716 2.716
Schulden op ten hoogste één jaar 20.776 18.057
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 1.173 1.143
Financiele schulden 9.350 9.240
Handelsschulden 7.367 4.867
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0 0
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 2.862 2.707
      Belastingen 220 345
      Bezoldigingen en sociale lasten 2.642 2.362
Overige schulden 24 100
Overlopende rekeningen 522 178

TOTAAL DER PASSIVA 53.576 50.914



RESULTATENREKENING 1e sem. 2012 2011

Bedrijfsopbrengsten 28.516 57.430
Omzet 25.474 53.526
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) 2.268 2.808
Geproduceerde vaste activa 325 120
Andere bedrijfsopbrengsten 449 976
Bedrijfskosten -28.600 -57.027
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 14.005 26.603
    Aankopen 13.590 25.868
    Voorraad: afname (toename) 415 735
Diensten en diverse goederen 2.443 5.878
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 9.747 19.573
Afschrijvingen op vaste activa 1.869 3.984
Waardeverminderingen op handelsvorderingen 0 72
Voorzieningen voor risico's en kosten 59 -38
Andere bedrijfskosten 477 955
Bedrijfsresultaat -84 403

Financiële opbrengsten 120 242
Opbrengsten uit vlottende activa 1 1
Andere financiële opbrengsten 119 241
Financiële kosten -558 -1.243
Kosten van schulden 214 446
Andere financiële kosten 344 797
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor be lasting -522 -598

Uitzonderlijke opbrengsten 62 420
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 62 420
Uitzonderlijke kosten 0 -49
Andere uitzonderlijke kosten 0 49
Resultaat van de periode voor belasting -460 -227
Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 15 30
Belastingen op het resultaat 0 0
Resultaat van de periode voor belasting -445 -197
Onttrekking aan de belastingvrije reserves 29 58
Overboeking naar de belastingvrije reserves -4
Te bestemmen resultaat van de periode -420 -139

TOELICHTING
In het eerste semester van 2012 daalt de omzet met 6 % t.o.v. dezelfde periode in 2011. De omzetdaling
doet zich o.m. voor in de afdeling vezelcement (-4,5 %) voornamelijk op de binnenlandse markt. Op de
buitenlandse markten blijft de omzet ongeveer gelijk. 
In de afdeling architectonisch beton wordt een omzetstijging van 5,4 % gerealiseerd, bijna uitsluitend
op de binnenlandse markt. Op de Nederlandse markt is de activiteit nog zeer beperkt en wordt geen herop-
leving verwacht op korte termijn.
De verkoop van gevelsteen stijgt verder. Het gaat hierbij echter nog altijd om bescheiden volumes. De pro-
duktie die was stilgelegd in het voorjaar van 2011 is terug opgestart in mei j.l. Door de ingebruikname van
een smooroven kan het kleurengamma in gevelstenen  verder worden uitgebeid. Daarnaast worden ook 
nieuwe formaten geproduceerd. 
Ingevolge de slechte bedrijfsresultaten in de afdeling boekbinderij, wordt op de laatste algemene vergadering
van aandeelhouders in mei j.l. beslist deze afdeling te sluiten met ingang van 1 juli 2012.
De eerste jaarhelft van 2012 wordt afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat ten belope van 84(000) EUR,
tegenover een negatief bedrijfsresultaat van 516(000) EUR per 30.06.2011.
Na aanrekening van financiële en uitzonderlijke resultaten bedraagt het negatief te bestemmen resultaat van 
de periode 420(000) EUR tegenover 527(000) EUR per 30.06.2011.
Voor het tweede semester 2012 wordt verwacht dat de actuele trend verder zal aanhouden en bijgevolg voor
vezelcement moet rekening worden gehouden met een lichte daling van de omzet. In architectonisch beton
en gevelsteen wordt een stijging van de omzet verwacht.
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 2012 doen zich geen gebeurtenissen voor van die aard dat zij een
belangrijke invloed zouden kunnen hebben op de financiële overzichten. 
De sluiting van de afdeling boekbinderij zal, gelet op het beperkt belang van de afdeling in het geheel van de onder-
neming en de verwachte opbrengst van de realisatie van het machinepark, geen negatief financieel impakt heb-
ben op de globale resultaten. Per 31.12.2011 zijn alle voorzienbare risico's en onzekerheden ingedekt door het
aanleggen van voorzieningen in de balans en het boeken van de noodzakelijke waardeverminderingen in de re-
sultatenrekening. Wij verwijzen hiervoor naar het jaarverslag over het boekjaar 2011. 



Op het tijdstip van de opmaak van de financiële overzichten per 30 juni 2012 zijn er geen nieuwe risico's of on-
zekerheden 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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