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RPR Dendermonde

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG OVER HET 1e SEMESTER 2013

De raad van bestuur heeft in haar vergadering van 20 augustus 2013 de balans en de resultatenrekening per 

30 juni 2013 opgesteld. 

1. VERKORTE FINANCIËLE OVERZICHTEN (in 1.000 EUR) 

BALANS

ACTIVA     30.06.2013   31.12.2012

VASTE ACTIVA 16.052 18.199

Immateriële vaste activa 641 725

Materiële vaste activa 15.392 17.474

Terreinen en gebouwen 2.726 2.807

Installaties, machines en uitrusting 11.951 13.937

Meubilair en rollend materieel 388 399

Overige materiële vaste activa 327 331

Financiële vaste activa 19 0

Andere financiële vaste activa 19 0

     Borgtochten in contanten 19 0

VLOTTENDE ACTIVA 33.228 31.198

Voorraden en bestellingen in uitvoering 24.981 24.871

Voorraden 23.751 23.838

     Grond- en hulpstoffen 5.206 5.463

     Goederen in bewerking 811 917

     Gereed product 17.034 16.728

     Handelsgoederen 700 730

Bestellingen in uitvoering 1.230 1.033

Vorderingen op ten hoogste één jaar 7.682 6.093

Handelsvorderingen 7.135 5.592

Overige vorderingen 547 501

Geldbeleggingen 2 2

Liquide middelen 299 114

Overlopende rekeningen 264 118

TOTAAL DER ACTIVA  49.280 49.397



PASSIVA     30.06.2013     31.12.2012

EIGEN VERMOGEN 28.432 28.432

Kapitaal 3.720 3.720

Resultaat van de periode -2.677 0

Reserves 24.469 24.469

Wettelijke reserves 372 372

Onbeschikbare reserves 16 16

Belastingvrije reserves 945 945

Beschikbare reserves 23.136 23.136

Overgedragen winst 243 243

Kapitaalsubsidies 0 0

VOORZIENINGEN en UITGESTELDE BELASTINGEN       1.133 1.138

Voorzieningen voor risico's en kosten 1.133 1.138

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 706 711

Overige risico's en kosten 427 427

Uitgestelde belastingen 0 0

SCHULDEN 22.392 19.827

Schulden op meer dan één jaar 1.566 1.566

Financiële schulden 1.566 1.566

Schulden op ten hoogste één jaar 20.392 18.158

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 1.789 1.149

Financiele schulden 10.580 10.318

Handelsschulden 5.249 4.132

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0 0

Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 2.757 2.464

      Belastingen 398 337

      Bezoldigingen en sociale lasten 2.359 2.127

Overige schulden 17 95

Overlopende rekeningen 434 103

TOTAAL DER PASSIVA 49.280 49.397



RESULTATENREKENING 1e sem. 2013 1e sem. 2012

Bedrijfsopbrengsten 22.050 28.516

Omzet 21.342 25.474

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en

bestellingen in uitvoering: toename (afname) 397 2.268

Geproduceerde vaste activa 0 325

Andere bedrijfsopbrengsten 311 449

Bedrijfskosten -24.559 -28.600

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 11.050 14.005

    Aankopen 10.762 13.590

    Voorraad: afname (toename) 288 415

Diensten en diverse goederen 2.536 2.443

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 8.846 9.747

Afschrijvingen op vaste activa 1.662 1.869

Waardeverminderingen op handelsvorderingen 0 0

Voorzieningen voor risico's en kosten -6 59

Andere bedrijfskosten 471 477

Bedrijfsresultaat -2.509 -84

Financiële opbrengsten 134 120

Opbrengsten uit vlottende activa 1 1

Andere financiële opbrengsten 133 119

Financiële kosten -434 -558

Kosten van schulden 150 214

Andere financiële kosten 284 344

Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting -2.809 -522

Uitzonderlijke opbrengsten 270 62

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 270 62

Uitzonderlijke kosten -138 0

Andere uitzonderlijke kosten 138 0

Resultaat van de periode voor belasting -2.677 -460

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen 0 15

Belastingen op het resultaat 0 0

Resultaat van de periode voor belasting -2.677 -445

Onttrekking aan de belastingvrije reserves 0 29

Overboeking naar de belastingvrije reserves 0 -4

Te bestemmen resultaat van de periode -2.677 -420



1. TOELICHTING

In het eerste semester van 2013 daalt de omzet met 16 % t.o.v. dezelfde periode in 2012 en de globale be-

drijfsopbrengsten met ruim 22 %. De voorraden blijven op nagenoeg hetzelfde niveau bij een consistente waar-

dering. De bedrijfskosten dalen met 14 %. De eerste jaarhelft wordt afgesloten met een negatief bedrijfsresul-

taat van 2.509(000) EUR tegenover 84(000) EUR per 30 juni 2012.

De financiële kosten dalen met 22 % en er worden ten belope van 270(000) EUR meerwaarden gerealiseerd

bij verkoop van vaste activa; anderzijds is er een minwaarde geboekt van 138(000) EUR op de verkoop van

een laatste boekbindmachine.

De periode sluit af met een negatief te bestemmen resultaat van 2.677(000) EUR tegenover 419(000) EUR op

30 juni 2012.

2. TUSSENTIJDS JAARVERSLAG

De slechte weersomstandigheden tijdens de afgelopen winter en het voortdurende onzekere economische 

klimaat in West-Europa hebben een rechtstreekse invloed op de Europese bouwconjunctuur. Hierbij vertoont

ook de Belgische markt sinds medio 2012 een sterke terugval. De omzetdaling doet zich voornamelijk voor

op de Belgische markt van de dakbedekkingsmaterialen in vezelcement (golfplaten en leien) en de kerami- 

sche producten (snelbouw- en gevelstenen). De verkoop van decoratieve gevelplaten daarentegen gaat verder

in stijgende lijn. Ook de afdeling architectonisch beton boekt een licht hogere omzet met een verbetering op

de Nederlandse markt. De verkoop van snelbouwstenen daalt met de helft met als voornaamste oorzaak de

komst op de Belgische markt van een nieuwe producent. Voor gevelstenen is er op 30 juni 2013 nog een

achterstand van ruim 36 % tegenover 2012 en wordt er  voorlopig geen nieuwe productie gepland gelet op

de nog ruime voorraden.De verkoop van distributieproducten (gips- en isolatiematerialen) situeert zich op

hetzelfde niveau als in 2012.

Voor het tweede semester wordt een lichte stijging van de omzet verwacht en zal de nadruk worden gelegd 

op de Belgische markt van vezelcement. 

Voor alle afdelingen zal evenwel de toekomstige evolutie afhangen van de algemene economische conjunc-

tuur.

Op het tijdstip van de opmaak van de financiële overzichten per 30 juni 2013 zijn er geen nieuwe risico's of on-

zekerheden bekend.

Tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar 2013 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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