CONSO 1

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN
IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)
NAAM VAN DE CONSOLIDERENDE VENNOOTSCHAP OF VAN HET CONSORTIUM 1 2

:

CERA GROEP
3

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Adres: Muntstraat

Nr.: 1

Postnummer: 3000

Gemeente: Leuven

Land: België
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Leuven
Internetadres

4

:

4

E-mailadres :
Ondernemingsnummer
5

EURO

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING in

0403.581.960

Voorgelegd aan de algemene vergadering van

11/06/2022

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2021

tot

31/12/2021

Vorig boekjaar van

1/01/2020

tot

31/12/2020

De bedragen van het vorige boekjaar zijn

1
/ zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Zijn gevoegd bij deze geconsolideerde jaarrekening: GECONSOLIDEERD JAARVERSLAG, CONTROLEVERSLAG OVER DE
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING, BIJKOMENDE INLICHTINGEN
ZO DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING DOOR EEN BELGISCHE DOCHTER WORDT NEERGELEGD
Naam van de Belgische dochter die de neerlegging verricht (artikel 3:26, § 2, 4°a) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Ondernemingsnummer van de Belgische dochter die de neerlegging verricht
Totaal aantal neergelegde bladen: 48
Nummers van de secties van het standaardformulier die niet werden neergelegd
omdat ze niet dienstig zijn: 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.4, 5.8.5, 5.9.4, 5.9.6, 5.18, 8

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Depickere Franky
Vaste vertegenwoordiger

1

Schrappen wat niet van toepassing is.

2

Een consortium dient de sectie CONSO 5.4 in te vullen.

3

In voorkomend geval wordt na de rechtsvorm “in vereffening” vermeld.

4

Facultatieve vermelding.

5

Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.
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Nr.

0403.581.960

CERA GROEP

CONSO 2

LIJST VAN DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE
GECONSOLIDEERDE ONDERNEMING EN VAN DE
COMMISSARISSEN DIE DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING HEBBEN GECONTROLEERD
LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

Cera Beheersmaatschappij

NV

0463.489.061

Muntstraat 1, 3000 Leuven, België
Mandaat: Zaakvoerder, begin: 02/06/1998
Vertegenwoordigd door:
1. Depickere Franky
Izegemstraat 203 , 8770 Ingelmunster, België

KPMG Bedrijfsrevisoren

BV

0419.122.548

Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België
Lidmaatschapsnummer: B00001
Mandaat: Commissaris
Vertegenwoordigd door:
1. Vermeire Kenneth, Lidmaatschapsnummer : A02157
Luchthaven Brussel Nationaal 1K , 1930 Zaventem, België
Bedrijfsrevisor
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Nr.

0403.581.960

CONSO 3.1

CERA GROEP

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
GECONSOLIDEERDE BALANS NA WINSTVERDELING 5
Toel.

Codes

OPRICHTINGSKOSTEN ....................................................
..................
VASTE ACTIVA ..................................................................
....
Immateriële vaste activa ...................................................

5.7

20

5.8

21

Positieve consolidatieverschillen ...................................

5.12

9920

Materiële vaste activa ......................................................

5.9

22/27

Boekjaar

Vorig boekjaar

ACTIVA

21/28

4.623.584.058

4.297.331.158

25.615.757

26.248.820

Terreinen en gebouwen ..............................................

22

23.099.138

23.658.689

Installaties, machines en uitrusting .............................

23

81.734

117.414

Meubilair en rollend materieel .....................................

24

596.352

707.869

Leasing en soortgelijke rechten ..................................

25

Overige materiële vaste activa ...................................

26

1.838.533

1.764.848

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen .....................

27

Financiële vaste activa .....................................................
..............
Vennootschappen waarop vermogensmutatie is
toegepast .....................................................................

5.1 5.4/5.10 28
5.10

Deelnemingen ........................................................

99211

Vorderingen ............................................................
Andere financiële vaste activa .......................................

9921

4.597.968.301
4.588.045.599
4.588.045.599

4.271.082.338
4.261.159.830
4.261.159.830

99212
5.10

284/8

Aandelen ................................................................

284

Vorderingen en borgtochten in contanten ...............

285/8

9.922.702

9.922.508

9.919.500

9.919.500

3.202

3.008

5 Artikel 3:114 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
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Nr.

0403.581.960

CONSO 3.1

CERA GROEP

Toel.
VLOTTENDE ACTIVA .........................................................
..........
Vorderingen op meer dan één jaar ..................................
.................................
Handelsvorderingen .......................................................

Codes
29/58

Actieve belastingslatenties
......................................................................

292

366.662.931

11.601.329

83.484

3
30/36

Grond- en hulpstoffen .............................................

30/31

Goederen in bewerking ...........................................

32

Gereed product .......................................................

33

Handelsgoederen ....................................................

34

Onroerende goederen bestemd voor verkoop .........

35

Vooruitbetalingen ...................................................

36

Bestellingen in uitvoering ..............................................

37

Overige vorderingen ......................................................

524.909.860

290
291

Vorderingen op ten hoogste één jaar ...............................
...............................
Handelsvorderingen ......................................................

Vorig boekjaar

29

Overige vorderingen ......................................................

Voorraden en bestellingen in uitvoering .........................
.........................
Voorraden .....................................................................

Boekjaar

40/41
40

79.545

17.015

41

11.521.784

66.469

Geldbeleggingen ...............................................................
....
Eigen aandelen .............................................................

50/53

Overige beleggingen .....................................................

51/53

Liquide middelen ...............................................................
....
Overlopende rekeningen ...................................................
................

54/58

512.672.562

366.015.739

490/1

635.969

563.708

TOTAAL VAN DE ACTIVA ............................................

20/58

5.148.493.918

4.663.994.089

50

.......................
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Nr.

0403.581.960

CONSO 3.2

CERA GROEP
Toel.

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN ........................................................
..............
6
Inbreng ..............................................................................
................
Kapitaal ........................................................................

10/15

2.668.499.931

2.380.472.336

10/11

665.952.257

646.088.423

10

Geplaatst kapitaal ..................................................

100

Niet-opgevraagd kapitaal .......................................

101

Buiten kapitaal .............................................................

11

Uitgiftepremies ......................................................

1100/10

Andere ..................................................................

1109/19

Beschikbaar ................................................................

110

629.452.257

609.588.423

Onbeschikbaar ............................................................

111

36.500.000

36.500.000

......................................................................
Herwaarderingsmeerwaarden

12

..............................................................................
(+)/(-)
Geconsolideerde
reserves

5.11

9910

1.990.106.452

1.721.926.434

..........................................
Negatieve consolidatieverschillen

5.12

9911

11.969.773

11.969.773

471.449

487.706

2.097.662.559

1.903.606.398

..........................................
Toerekening positieve consolidatieverschillen

99201

.............................................................................. (+)/(-)
Omrekeningsverschillen

9912

......................................................................
Kapitaalsubsidies

15

BELANGEN VAN DERDEN
....................................................................
Belangen van derden

9913

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
EN BELASTINGLATENTIES ..............................................
..............................................
Voorzieningen voor risico's en kosten ...........................
...........................
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ....................

160/5
160

Belastingen ..................................................................

161

Grote herstellings- en onderhoudswerken ....................

162

Milieuverplichtingen .....................................................

163

Overige risico's en kosten ............................................

164/5

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties ..............
..............

6

16

5.6

Som van de rubrieken 10 en 11 of van de rubrieken 110 en 111

168
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Nr.

0403.581.960

CONSO 3.2

CERA GROEP

Toel.
...................................................................
.................
Schulden op meer dan één jaar ....................................
...............................
Financiële schulden ....................................................
SCHULDEN

5.13

Codes

382.331.428

379.915.355

17

243.000.000

343.000.000

170/4
170

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...................

171

Leasingschulden en soortgelijke schulden ............

172

Kredietinstellingen ................................................

173

Overige leningen ..................................................

174

Handelsschulden ........................................................

175

Leveranciers .........................................................

1750

Te betalen wissels ................................................

1751

Vooruitbetalingen op bestellingen ................................

176

Overige schulden .........................................................

178/9
5.13

Financiële schulden .....................................................

42/48
42

243.000.000

243.000.000

130.496.754

343.000.000

343.000.000

28.219.628

100.000.000

43

Kredietinstellingen ..................................................

430/8

Overige leningen ....................................................

439

Handelsschulden ..........................................................

Vorig boekjaar

17/49

Achtergestelde leningen ........................................

Schulden op ten hoogste één jaar .................................
.................................
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar
vervallen ......................................................................

Boekjaar

44

Leveranciers ..........................................................

440/4

Te betalen wissels .................................................

441

Vooruitbetalingen op bestellingen ................................

46

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen
en sociale lasten ..........................................................

45

4.014.841
4.014.841

1.829.887

3.514.860
3.514.860

1.788.529

Belastingen ............................................................

450/3

266.119

258.757

1.563.768

1.529.772

Bezoldigingen en sociale lasten .............................

454/9

Overige schulden .........................................................

47/48

Overlopende rekeningen .................................................
..................

492/3

8.834.674

8.695.727

TOTAAL VAN DE PASSIVA ..............................................
.....................

10/49

5.148.493.918

4.663.994.089

6

Som van de rubrieken 10 en 11 of van de rubrieken 110 en 111

24.652.026

22.916.239
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Nr.

0403.581.960

CONSO 4

CERA GROEP

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING (Uitsplitsing van de bedrijfsresultaten naar hun aard) 7
Toel.
Bedrijfsopbrengsten ...........................................................
................
Omzet ..............................................................................

70/76A
5.14

70

Voorraad goederen in bewerking en gereed product en
bestellingen in uitvoering: toename (afname) ..........(+)/(-)

71

Geproduceerde vaste activa ............................................

72

Andere bedrijfsopbrengsten .............................................

74

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .................................

5.14

Bedrijfskosten .....................................................................
...... grond- en hulpstoffen .........................
Handelsgoederen,

600/8

Voorraad: afname (toename) ...........................(+)/(-)

609

7.649.178

697.627

617.293
3.123

37.156.695

30.698.511

5.14

28.537.408

22.788.990

62

7.094.754

6.815.600

994.286

976.584

530.247

117.337

-25.978.855

-22.428.917

630

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in
uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen
(terugnemingen) .....................................................(+)/(-)

631/4

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen
(bestedingen en terugnemingen) ............................(+)/(-)

635/8

Andere bedrijfskosten ......................................................

640/8

Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten ......................................................................... (-)
Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ...........

649

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) ....................................(+)/(-)

8.269.594

10.480.213

61

Afschrijvingen en waardeverminderingen op
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste
activa ..............................................................................

Niet-recurrente bedrijfskosten ..........................................

11.177.840

Vorig boekjaar

60

Aankopen ..................................................................

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ..........(+)/(-)

Boekjaar

76A
60/66A

Diensten en diverse goederen .........................................

7

Codes

9960
5.14

66A
9901

De bedrijfsresultaten kunnen ook worden gerangschikt naar hun bestemming (in toepassing van artikel 3:149, §2 van het koninklijk besluit
van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
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Nr.

0403.581.960

CONSO 4

CERA GROEP

Toel.
Financiële opbrengsten ......................................................
....................
Recurrente financiële opbrengsten .................................

Codes
75/76B
75

Opbrengsten uit financiële vaste activa ......................

750

Opbrengsten uit vlottende activa .................................

751

Andere financiële opbrengsten ...................................

752/9

Niet-recurrente financiële opbrengsten ............................

5.14

Financiële kosten .................................................................
..
Recurrente financiële kosten ...........................................

Boekjaar

Vorig boekjaar

1.135.392
728.367

647.424
642.464

419
727.948

642.464

76B

407.025

65/66B

25.576.881

4.960
21.035.130

65

13.923.229

14.176.058

Kosten van schulden ..................................................

650

13.868.240

14.119.073

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen .....

9961

Waardeverminderingen op vlottende activa andere
dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugneming) ..........(+)/(-)

651

Andere financiële kosten ............................................

652/9

54.989

56.917

11.653.652

6.859.072

Niet-recurrente financiële kosten ...................................... 5.14
Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting........(+)/(-)

9903

Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen en de
belastinglatenties .................................................................
....
Overboeking naar de uitgestelde belastingen en de
belastinglatenties ................................................................
......
Belastingen op het resultaat ......................................(+)/(-)
Belastingen ......................................................................
Regularisering van belastingen en terugneming van
voorzieningen voor belastingen .......................................

66B

68

-50.420.344

-42.816.623

780
680
67/77
5.14

670/3

4.974

5.006

4.974

5.006

77

Winst (Verlies) van het boekjaar ................................(+)/(-)

9904

-50.425.318

-42.821.629

Aandeel in het resultaat van de vennootschappen
......................................................................
(+)/(-)
waarop vermogensmutatie
is toegepast

9975

545.504.527

296.040.781

Winstresultaten
.................................................................... (+)

99751

Verliesresultaten
................................................................... (-)

99752

......................................................................
(+)/(-)
Geconsolideerde
winst (Geconsolideerd verlies)

9976

545.504.527

495.079.209

296.040.781

253.219.152

Aandeel
......................................................................
van derden in het resultaat
(+)/(-)

99761

225.502.520

117.582.264

Aandeel
......................................................................
van de groep in het resultaat
(+)/(-)

99762

269.576.689

135.636.888
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Nr.

0403.581.960

CONSO 5.1

CERA GROEP

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
LIJST VAN DE GECONSOLIDEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE WORDT TOEGEPAST

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft,
het ONDERNEMINGSNUMMER

Toegepaste
methode
(I/E/V1/V2/V3/
V4) 8 9

Wijziging in het
Gehouden deel van
percentage van het
het kapitaal of de
gehouden kapitaal of
inbreng 10
de gehouden inbreng (t.o.v.
(in %)
het vorige boekjaar) 11

KBC Ancora
Naamloze vennootschap
Muntstraat 1
3000 Leuven
België
0464.965.639

I

50,42

-0,65

KBC Groep
Naamloze vennootschap
Havenlaan 2
1080 Brussel 8
België
0403.227.515

V1

21,26

-0,01

8

I. Integrale consolidatie
E. Evenredige consolidatie met opgave, in de eerste kolom, van de gegevens waaruit het gezamelijke bestuur blijkt)
V1 Vermogensmutatiemethode toegepast op een geassocieerde vennootschap (artikel 3:124, eerste lid, 3° van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot
. uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
V2 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming waarover de consoliderende vennootschap een controle in feite bezit indien de
. consolidatie zou indruisen tegen het beginsel van het getrouwe beeld (artikel 3:98 jo. 3:100 van voormeld koninklijk besluit)
V3 Vermogensmutatiemethode toegepast op een dochteronderneming in vereffening of die heeft besloten haar bedrijf stop te zetten of waardoor er niet meer
. kan van worden uitgegaan dat zij haar bedrijf zal voortzetten (artikel 3:99 jo. 3:100 van voormeld koninklijk besluit)
V4 Vermogensmutatiemethode toegepast op een gemeenschappelijke dochteronderneming waarvan het bedrijf niet nauw geïntegreerd is in het
. bedrijf van de vennootschap die over de gezamelijke controle beschikt (artikel 3:124, tweede lid van voormeld koninklijk besluit)

9 Indien een wijziging in het percentage van het gehouden deel van het kapitaal of de inbreng een wijziging met zich meebrengt van de toegepaste methode, wordt
de aanduiding van de nieuwe methode gevolgd door een sterretje.
10 Deel van het kapitaal of de inbreng van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door de personen die
in eigen naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
11 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan door wijzigingen in dit
percentage, worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5. (artikel 3:102 van voormeld koninklijk besluit).
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N°

0403.581.960

CONSO 5.2

CERA GROEP

LIJST VAN DE EXCLUSIEVE EN GEMEENSCHAPPELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN DIE NIET WORDEN
OPGENOMEN (in toepassing van artikel 3:97 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) EN VAN DE GEASSOCIEERDE VENNOOTSCHAPPEN
WAAROP DE VERMOGENSMUTATIEMETHODE NIET WORDT TOEGEPAST (in toepassing van artikel 3:148
van voormeld koninklijk besluit)
NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht
betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER

BRS Microfinance Coop
Coöperatieve vennootschap
Muntstraat 1
3000 Leuven
België
0508.996.711

Gehouden deel
Reden van de
van het kapitaal of de
uitsluiting
12
inbreng13
(A, B, C, D of E)
(in %)

E

Wijziging in het
percentage van het
gehouden kapitaal of de
gehouden inbreng(t.o.v.
14
het vorig boekjaar)

43,40

0,14

12 Reden van de uitsluiting:
A. Dochteronderneming van te verwaarlozen betekenis
B. Ingrijpende en duurzame beperkingen die in wezenlijke mate de effectieve uitoefening van de controlebevoegdheid over de dochteronderneming dan wel de
aanwending van het vermogen van laatstgenoemde bemoeilijken
C. De gegevens die nodig zijn om de dochteronderneming in de consolidatie op te nemen kunnen niet zonder onevenredige kosten of onverantwoorde vertraging
worden verkregen
D. De aandelen van de dochteronderneming worden uitsluitend met het oog op latere vervreemding gehouden
E. Geassocieerde vennootschap indien de toepassing van de vermogensmutatiemethode van te verwaarlozen betekenis is, gelet op het beginsel van
het getrouwe beeld.
Bij (verplichte of facultatieve) uitsluiting van ondernemingen uit de consolidatiekring worden gedetailleerde gegevens verstrekt in de sectie CONSO 5.5.
13 Deel van het kapitaal of de inbreng van deze ondernemingen dat wordt gehouden door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen en door personen die in
eigen naam optreden maar voor rekening van deze ondernemingen.
14 Indien de samenstelling van het geconsolideerde geheel in de loop van het boekjaar door een aanmerkelijke wijziging van dit percentage werd gekenmerkt,
worden bijkomende inlichtingen verstrekt in de sectie CONSO 5.5 (artikel 3:102 van voormeld koninklijk besluit).
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Nr.

0403.581.960

CERA GROEP

CONSO 5.6

WAARDERINGSREGELS
Opgave van de gehanteerde criteria voor de waardering van de verschillende posten van de geconsolideerde jaarrekening,
inzonderheid:
-

voor de vorming en aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, alsmede voor de
herwaarderingen (in toepassing van artikel 3:156,VI.a van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).

-

voor de omrekeningsgrondslagen van de bedragen die in een andere munt zijn of oorspronkelijk waren uitgedrukt dan de munt waarin de
geconsolideerde jaarrekening is opgesteld en van de boekhoudstaten van dochterondernemingen en van geassocieerde vennootschappen
naar buitenlands recht (in toepassing van artikel 3:156, VI.b. van voormeld koninklijk besluit).
Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (dat het KB van 30 januari 2001 ter uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen heeft opgeheven).
De geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld op 31 december, de afsluitingsdatum van de moedermaatschappij. Voor
vennootschappen die een andere datum hebben wordt op 31 december een tussentijdse rekening opgesteld.
Specifieke waarderingsregels
Immateriële vaste activa worden geactiveerd vanaf 2.500 euro en gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Op de
aanschaffingswaarde wordt lineair afgeschreven aan 20 % per jaar.
Consolidatieverschillen zijn de verschillen tussen enerzijds de aanschaffingsprijs van de verwerving en anderzijds het
overeenkomstige aandeel in het eigen vermogen op het ogenblik van de verwerving.
Voor zover die verschillen uit een over- of onderwaardering van bepaalde posten van het actief of het passief voortvloeien, worden ze
daaraan toegewezen. Dat leidt tot een herwerking van de jaarrekening van de deelneming die in de consolidatie is opgenomen. Het
overblijvende verschil - veroorzaakt door verwachtingen over de toekomstige rendabiliteit van de Groep - vormt het
consolidatieverschil.
Wanneer de aanschaffingsprijs hoger ligt dan het aandeel in het eigen vermogen is er een positief consolidatieverschil (goodwill). Is de
aanschaffingsprijs kleiner dan het aandeel in het eigen vermogen dan verkrijgt men een negatief consolidatieverschil (badwill).
Materiële geactiveerde consolidatieverschillen worden afgeschreven over een periode van 5 jaar. Op deze verschillen worden
aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen toegepast wanneer het omwille van wijzigingen in de economische omstandigheden niet
langer economisch verantwoord is ze tegen die waarde in de geconsolideerde balans te handhaven.
De gepassiveerde verschillen blijven ongewijzigd, behalve bij de latere verkoop van de deelneming of bij het compenseren van een
later positief verschil bij een verhoging van het belang in die deelneming.
Materiële vaste activa worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen. Ze worden
opgenomen tegen aanschaffingswaarde, inclusief de bijkomende, direct toewijsbare kosten.
De afschrijvingspercentages zijn berekend op basis van de verwachte economische levensduur en worden lineair toegepast.
Gebouwen worden in principe afgeschreven op 33 jaar.
Alle materiële vaste activa worden pro rata temporis afgeschreven vanaf het gebruiksklaar zijn van de activa. De bijkomende kosten
worden mee afgeschreven over de levensduur van het actief.
Bij verkoop van materiële vaste activa worden de gerealiseerde winsten of verliezen onmiddellijk in resultaat genomen.
Bij een vernietiging wordt het resterende af te schrijven bedrag onmiddellijk ten laste genomen van de resultatenrekening.
Kunstwerken worden volledig geactiveerd en niet afgeschreven. Bij eventuele beschadiging of andere waardedaling van het goed
wordt een waardevermindering geboekt.
Financiële vaste activa zijn maatschappelijke rechten (aandelen) die in andere vennootschappen worden aangehouden om met deze
laatsten een duurzame en specifieke band te scheppen, teneinde de onderneming in staat te stellen een invloed uit te oefenen op de
oriëntatie van het beleid van deze ondernemingen.
Financiële vaste activa mogen geherwaardeerd worden, wanneer de waarde ervan, bepaald in functie van hun nut voor de
vennootschap, op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde.
Waardeverminderingen worden aangelegd in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de
rendabiliteit of de vooruitzichten van de vennootschap waarin de aandelen worden aangehouden.
'Vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast'
De deelnemingen waarop de vermogensmutatiemethode is toegepast, worden volgens het aandeel in hun eigen vermogen
gewaardeerd.
Meer specifiek betreft dit uitsluitend de deelneming aangehouden in KBC Groep.
Voor de waardering van de deelneming in KBC Groep en de bepaling van het (aandeel van de Cera-groep in) het resultaat wordt de
IFRS geconsolideerde jaarrekening van KBC Groep als basis gebruikt. Deze waarderingsmethode sluit aan bij de cijfers die door KBC
Groep worden gepubliceerd, en zijn bovendien de enige die op geconsolideerde basis beschikbaar zijn en als de meest relevante
worden beschouwd voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening. Overeenkomstig IFRS standaarden verwerkt KBC Groep
daarbij een aantal elementen als bewegingen in haar eigen vermogen, die niet via haar resultaat verlopen.
'Andere financiële vaste activa'
De andere financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, met toepassing van de methode van gewogen
gemiddelde prijzen.
Vorderingen en schulden worden opgenomen voor hun nominale waarde.
Waardeverminderingen worden geboekt wanneer voor het geheel of een gedeelte van een vordering onzekerheid bestaat over de
betaling hiervan op de vervaldag.
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Geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde wanneer het een tegoed betreft bij een financiële instelling en op
grond van hun aanschaffingswaarde wanneer het effecten betreft.
Aandelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, met toepassing van de methode van gewogen gemiddelde prijzen.
De bijkomende kosten van aanschaffing van effecten worden onmiddellijk in resultaat genomen.
Voor vastrentende effecten wordt, wanneer de aanschaffingswaarde verschilt van de terugbetalingswaarde, het verschil tussen beide
pro rata temporis voor de resterende looptijd van de effecten in resultaat genomen als bestanddeel van de renteopbrengst van deze
effecten en, naar gelang van het geval, toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de effecten. De
inresultaatneming gebeurt op geactualiseerde basis, uitgaande van het actuarieel rendement bij aankoop.
De andere effecten worden minstens jaarlijks gewaardeerd op basis van de jaarrekening van het afgelopen jaar en van andere
belangrijke negatieve evoluties in de loop van het jaar.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De overlopende rekeningen worden zodanig opgesteld dat de baten en lasten aan de juiste boekhoudkundige periode worden
toegewezen.
Kapitaal en reserves worden gewaardeerd op grond van hun nominale waarde.
De Groepsreserves omvatten de reserves en de overgedragen resultaten van de consoliderende onderneming, verhoogd met het
aandeel van de Groep in de gereserveerde resultaten van andere vennootschappen die integraal en evenredig zijn geconsolideerd en
van de vennootschappen waarop de vermogensmutatiemethode vanaf de opname in de consolidatie is toegepast.
Kapitaalsubsidies worden opgenomen aan nominale waarde, verminderd met de gecumuleerde afschrijvingen. Ze worden pro rata
temporis afgeschreven vanaf het gebruiksklaar zijn van de activa waarop ze betrekking hebben, aan hetzelfde afschrijvingspercentage
als de activa waarop ze betrekking hebben.
Belangen van derden omvatten het aandeel van derden in het eigen vermogen en in het resultaat van de integraal geconsolideerde
vennootschappen.
De intercompany-transacties tussen de vennootschappen van de groep worden geëlimineerd.

METHODES VOOR DE BEREKENING VAN DE FISCALE LATENTIES
Gedetailleerde beschrijving van de toegepaste methodes ter bepaling van de belastinglatenties

Uitgestelde belastingen en belastinglatenties

Codes

Uitsplitsing van post 168 van het passief..............................................................................................................

(168)

Uitgestelde belastingen (in toepassing van artikel 3:54 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot
uitvoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
.....................................................................................................................................................

1681

...........................................................
Belastinglatenties (in toepassing van artikel 3:119 van voormeld koninklijk
besluit)

1682

Boekjaar
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN
EN SOORTGELIJKE RECHTEN
...............................................................................................................................
8052P
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

24.000

Mutaties tijdens het boekjaar
...............................................................................................................................
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
8022
...............................................................................................................................
Overdrachten en buitengebruikstellingen
8032
...............................................................................................................................
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8042

...............................................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-)

99812

...............................................................................................................................
Andere wijzigingen
(+)/(-)

99822

...............................................................................................................................
8052
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
...............................................................................................................................
8122P
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

24.000
xxxxxxxxxxxxxxx

24.000

Mutaties tijdens het boekjaar
...............................................................................................................................
Geboekt
8072
...............................................................................................................................
Teruggenomen
8082
...............................................................................................................................
Verworven van derden
8092
...............................................................................................................................
Afgeboekt
8102
...............................................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)

8112

...............................................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-)

99832

...............................................................................................................................
Andere wijzigingen
(+)/(-)

99842

...............................................................................................................................
8122
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

24.000

...............................................................................................................................
211
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
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STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

TERREINEN EN GEBOUWEN
...............................................................................................................................
8191P
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

26.242.866

Mutaties tijdens het boekjaar
...............................................................................................................................
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa
8161

269.747

...............................................................................................................................
Overdrachten en buitengebruikstellingen
8171
...............................................................................................................................
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-)

8181

...............................................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-)

99851

...............................................................................................................................
Andere wijzigingen
(+)/(-)

99861

...............................................................................................................................
8191
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar
...............................................................................................................................
8251P
Meerwaarden per einde van het boekjaar

26.512.613
xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
...............................................................................................................................
Geboekt
8211
...............................................................................................................................
Verworven van derden
8221
...............................................................................................................................
Afgeboekt
8231
...............................................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)

8241

...............................................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-)

99871

...............................................................................................................................
Andere wijzigingen
(+)/(-)

99881

...............................................................................................................................
8251
Meerwaarden per einde van het boekjaar
...............................................................................................................................
8321P
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

2.584.177

Mutaties tijdens het boekjaar
...............................................................................................................................
Geboekt
8271

829.298

...............................................................................................................................
Teruggenomen
8281
...............................................................................................................................
Verworven van derden
8291
...............................................................................................................................
Afgeboekt
8301
...............................................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-)

8311

...............................................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-)

99891

...............................................................................................................................
Andere wijzigingen
(+)/(-)

99901

...............................................................................................................................
8321
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar

3.413.475

...............................................................................................................................
(22)
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

23.099.138

14/48

Nr.

0403.581.960

CONSO 5.9.2

CERA GROEP

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

8192P

xxxxxxxxxxxxxxx

INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
......................................................................
Aanschaffingswaarde per einde
van het boekjaar

255.393

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip......................................................................
van de geproduceerde vaste activa

8162

Overdrachten en buitengebruikstellingen
......................................................................

8172

Overboekingen van een
......................................................................
post naar een andere
(-)/(+)

8182

Omrekeningsverschillen
...................................................................... (-)/(+)

99852

Andere wijzigingen
....................................................................................... (-)/(+)

99862

......................................................................
Aanschaffingswaarde per einde
van het boekjaar

8192

Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar

8252P

17.791

273.184
xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
.............................................................................................................

8212

Verworven
.............................................................................................................
van derden

8222

Afgeboekt
.............................................................................................................

8232

.............................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere
(-)/(+)

8242

.............................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(-)/(+)

99872

.............................................................................................................
Andere wijzigingen
(-)/(+)

99882

Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar

8252

Afschrijvingen en ...........................................................................................
waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322P

xxxxxxxxxxxxxxx

137.978

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
.............................................................................................................

8272

Teruggenomen
.............................................................................................................

8282

53.472

Verworven
.............................................................................................................
van derden

8292

Afgeboekt
.............................................................................................................

8302

.............................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere
(-)/(+)

8312

.............................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(-)/(+)

99892

.............................................................................................................
Andere wijzigingen
(-)/(+)

99902

Afschrijvingen en ...........................................................................................
waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8322

191.450

......................................................................
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
VAN HET BOEKJAAR

(23)
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Codes

Boekjaar

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx

Vorig boekjaar

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
......................................................................
Aanschaffingswaarde per einde
van het boekjaar

1.089.410

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip......................................................................
van de geproduceerde vaste activa

8163

Overdrachten en buitengebruikstellingen
......................................................................

8173

Overboekingen van een
......................................................................
post naar een andere
(-)/(+)

8183

Omrekeningsverschillen
...................................................................... (-)/(+)

99853

Andere wijzigingen
....................................................................................... (-)/(+)

99863

......................................................................
Aanschaffingswaarde per einde
van het boekjaar

8193

Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar

8253P

1.089.410
xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
..............................................................................................................

8213

Verworven van derden
........................................................................................

8223

Afgeboekt
..............................................................................................................

8233

..............................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere
(-)/(+)

8243

..............................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(-)/(+)

99873

..............................................................................................................
Andere wijzigingen
(-)/(+)

99883

Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar

8253

Afschrijvingen en ...........................................................................................
waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323P

xxxxxxxxxxxxxxx

381.541

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
..............................................................................................................

8273

Teruggenomen
..............................................................................................................

8283

Verworven
..............................................................................................................
van derden

8293

Afgeboekt
..............................................................................................................

8303

..............................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere
(-)/(+)

8313

..............................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(-)/(+)

99893

..............................................................................................................
Andere wijzigingen
(-)/(+)

99903

Afschrijvingen en ...........................................................................................
waardeverminderingen per einde van het boekjaar

8323

......................................................................
(24)
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
VAN HET BOEKJAAR

111.517

493.058
596.352
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Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA
8195P
Aanschaffingswaarde per einde......................................................................
van het boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

1.764.848

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip ......................................................................
van de geproduceerde vaste activa
8165

73.685

Overdrachten en buitengebruikstellingen
...................................................................... 8175
Overboekingen van een......................................................................
post naar een andere
(+)/(-) 8185
Omrekeningsverschillen
............................................................................. (+)/(-) 99855
Andere wijzigingen
...................................................................................... (+)/(-) 99865
8195
Aanschaffingswaarde per einde......................................................................
van het boekjaar
8255P
Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar

1.838.533
xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
............................................................................................................ 8215
Verworven
............................................................................................................
van derden
8225
Afgeboekt
............................................................................................................ 8235
Overgeboekt van een post
......................................................................
naar een andere
(+)/(-) 8245
Omrekeningsverschillen
.................................................................................. (+)/(-) 99875
Andere wijzigingen
....................................................................................... (+)/(-) 99885
Meerwaarden per einde van het boekjaar ....................................................
..................
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ......
......
Mutaties tijdens het boekjaar

8255
8325P

xxxxxxxxxxxxxxx

Geboekt
............................................................................................................ 8275
Teruggenomen
............................................................................................................ 8285
Verworven
............................................................................................................
van derden
8295
Afgeboekt
............................................................................................................ 8305
Overgeboekt.......................................................................................
van een post naar een andere
(+)/(-) 8315
Omrekeningsverschillen
....................................................................................... (+)/(-) 99895
Andere wijzigingen
....................................................................................... (+)/(-) 99905
...........................................................................................
8325
Afschrijvingen en waardeverminderingen
per einde van het boekjaar
......................................................................
(26)
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE
VAN HET BOEKJAAR

1.838.533
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STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS
TOEGEPAST - DEELNEMINGEN

Codes

8391P
Aanschaffingswaarde per einde......................................................................
van het boekjaar

Boekjaar
xxxxxxxxxxxxxxx

Vorig boekjaar
6.131.194.713

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
............................................................................................................. 8361
Overdrachten
.............................................................................................................
en buitengebruikstellingen
8371
.............................................................................................................
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-) 8381
.............................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-) 99911
8391
Aanschaffingswaarde per einde......................................................................
van het boekjaar
8451P
Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar

6.131.194.713
xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
............................................................................................................. 8411
Verworven
.............................................................................................................
van derden
8421
Afgeboekt
............................................................................................................. 8431
.............................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-) 99921
.............................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-) 8441
8451
Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar
...........................................................................................
8521P
Waardeverminderingen
per einde van het boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
............................................................................................................. 8471
Teruggenomen
............................................................................................................. 8481
Verworven
.............................................................................................................
van derden
8491
Afgeboekt
............................................................................................................. 8501
.............................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-) 99931
.............................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-) 8511
...........................................................................................
8521
Waardeverminderingen
per einde van het boekjaar
...........................................................................................
8551P
Niet-opgevraagde bedragen
per einde van het boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

.............................................................................................................
(+)/(-) 8541
Mutaties
tijdens het boekjaar
8551
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar
...........................................................................................
...........................................................................................
(+)/(-) 9994P
Wijzigingen in
het eigen vermogen per einde boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

Wijzigingen in het eigen vermogen van de vennootschappen
...........................................................................................
(+)/(-) 99941
waarop de vermogensmutatie
is toegepast

326.885.770

Aandeel
.............................................................................................................
in het resultaat van het boekjaar
999411

545.504.527

Eliminatie
.............................................................................................................
van de dividenden m.b.t. deze deelnemingen
999421

-304.949.017

Andere
.............................................................................................................
wijzigingen in het eigen vermogen
999431

86.330.260

...........................................................................................
9994
Wijzigingen in het eigen
vermogen per einde boekjaar
...........................................................................................
(99211)
NETTOBOEKWAARDE
PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

-1.870.034.883

-1.543.149.113
4.588.045.600

VENNOOTSCHAPPEN WAAROP VERMOGENSMUTATIEMETHODE IS
TOEGEPAST - VORDERINGEN
...........................................................................................
99212P
NETTOBOEKWAARDE
PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen
............................................................................................................. 8581
Terugbetalingen
............................................................................................................. 8591
Geboekte
.............................................................................................................
waardeverminderingen
8601
Teruggenomen
.............................................................................................................
waardeverminderingen
8611
.............................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-) 99951
.............................................................................................................
Overige
(+)/(-) 8631
...........................................................................................
(99212)
NETTOBOEKWAARDE
PER EINDE VAN HET BOEKJAAR
GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
8651
.............................................................................................................
EINDE VAN
HET BOEKJAAR
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Boekjaar

Vorig boekjaar

ANDERE ONDERNEMINGEN - AANDELEN

8392P
Aanschaffingswaarde per einde......................................................................
van het boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

9.919.500

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
.......................................................................................................... 8362
Overdrachten
..........................................................................................................
en buitengebruikstellingen
8372
..........................................................................................................
Overboekingen van een post naar een andere
(+)/(-) 8382
..........................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-) 99912
8392
Aanschaffingswaarde per einde......................................................................
van het boekjaar
8452P
Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar

9.919.500
xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
.......................................................................................................... 8412
Verworven
..........................................................................................................
van derden
8422
Afgeboekt
.......................................................................................................... 8432
..........................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-) 99922
..........................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-) 8442
8452
Meerwaarden per einde van het......................................................................
boekjaar
...........................................................................................
8522P
Waardeverminderingen
per einde van het boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt
.......................................................................................................... 8472
Teruggenomen
.......................................................................................................... 8482
Verworven
..........................................................................................................
van derden
8492
Afgeboekt
.......................................................................................................... 8502
..........................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-) 99932
..........................................................................................................
Overgeboekt van een post naar een andere
(+)/(-) 8512
...........................................................................................
8522
Waardeverminderingen
per einde van het boekjaar
...........................................................................................
8552P
Niet-opgevraagde bedragen
per einde boekjaar

xxxxxxxxxxxxxxx

..........................................................................................................
(+)/(-) 8542
Mutaties
tijdens het boekjaar
...........................................................................................
8552
Niet-opgevraagde bedragen
per einde boekjaar
...........................................................................................
(284)
NETTOBOEKWAARDE
PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

9.919.500

ANDERE ONDERNEMINGEN - VORDERINGEN
...........................................................................................
285/8P
NETTOBOEKWAARDE
PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

xxxxxxxxxxxxxxx

3.008

Mutaties tijdens het boekjaar
Toevoegingen
.......................................................................................................... 8582

194

Terugbetalingen
.......................................................................................................... 8592
Geboekte
..........................................................................................................
waardeverminderingen
8602
Teruggenomen
..........................................................................................................
waardeverminderingen
8612
..........................................................................................................
Omrekeningsverschillen
(+)/(-) 99952
..........................................................................................................
Overige
(+)/(-) 8632
...........................................................................................
(285/8)
NETTOBOEKWAARDE
PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

3.202

GECUMULEERDE WAARDEVERMINDERINGEN OP VORDERINGEN PER
8652
EINDE VAN HET................................................................................................
BOEKJAAR
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0403.581.960

CONSO 5.11

CERA GROEP

STAAT VAN DE GECONSOLIDEERDE RESERVES
Codes
..........................................................................................................
(+)/(-) 9910P
Geconsolideerde
reserves per einde van het boekjaar

Boekjaar
xxxxxxxxxxxxxxx

Vorig boekjaar
1.721.926.434

Wijzigingen tijdens het boekjaar:
Aandeel
..........................................................................................................
van de groep in het geconsolideerde resultaat
(+)/(-) 99002

269.576.689

............................................................................................................................
Andere wijzigingen
(+)/(-) 99003

-1.396.671

Andere wijzigingen
(uit te splitsen voor de betekenisvolle bedragen die niet zijn toegewezen aan
het aandeel van de groep in het geconsolideerde resultaat)
Dividenduitkering en liquidatiebonus
Aandeel in aangroei reserves KBC Groep niet via resultaat
..........................................................................................................
(+)/(-) (9910)
Geconsolideerde
reserves per einde van het boekjaar

-50.390.673
48.994.002
1.990.106.452
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CONSO 5.12

CERA GROEP

STAAT VAN DE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN EN DE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE
Codes

Boekjaar

99201P

xxxxxxxxxxxxxxx

Vorig boekjaar

POSITIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
..........................................................................................................
Nettoboekwaarde
per einde van het boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
Ingevolge
..........................................................................................................
een stijging van het deelnemingspercentage

99021

Ingevolge
..........................................................................................................
een daling van het deelnemingspercentage

99031

Afschrijvingen
..........................................................................................................

99041

In
..........................................................................................................
resultaat genomen verschillen

99051

Andere
..........................................................................................................
wijzigingen

99061

..........................................................................................................
Nettoboekwaarde
per einde van het boekjaar

99201

NEGATIEVE CONSOLIDATIEVERSCHILLEN
..........................................................................................................
Nettoboekwaarde
per einde van het boekjaar

99111P

xxxxxxxxxxxxxxx

11.969.773

Mutaties tijdens het boekjaar:
Ingevolge
..........................................................................................................
een stijging van het deelnemingspercentage

99022

Ingevolge
..........................................................................................................
een daling van het deelnemingspercentage

99032

Afschrijvingen
..........................................................................................................

99042

In
..........................................................................................................
resultaat genomen verschillen

99052

Andere
..........................................................................................................
wijzigingen

99062

..........................................................................................................
Nettoboekwaarde
per einde van het boekjaar

99111

11.969.773

POSITIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE
..........................................................................................................
Nettoboekwaarde
per einde van het boekjaar

99202P

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar:
Ingevolge
..........................................................................................................
een stijging van het deelnemingspercentage

99023

Ingevolge
..........................................................................................................
een daling van het deelnemingspercentage

99033

Afschrijvingen
..........................................................................................................

99043

In
..........................................................................................................
resultaat genomen verschillen

99053

Andere
..........................................................................................................
wijzigingen

99063

..........................................................................................................
Nettoboekwaarde
per einde van het boekjaar

99202

NEGATIEVE VERSCHILLEN NA TOEPASSING VAN DE
VERMOGENSMUTATIEMETHODE
..........................................................................................................
Nettoboekwaarde
per einde van het boekjaar

99112P

xxxxxxxxxxxxxxx

Mutaties tijdens het boekjaar:
Ingevolge
..........................................................................................................
een stijging van het deelnemingspercentage

99024

Ingevolge
..........................................................................................................
een daling van het deelnemingspercentage

99034

Afschrijvingen
..........................................................................................................

99044

In
..........................................................................................................
resultaat genomen verschillen

99054

Andere
..........................................................................................................
wijzigingen

99064

..........................................................................................................
Nettoboekwaarde
per einde van het boekjaar

99112
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CONSO 5.13

CERA GROEP

STAAT VAN DE SCHULDEN
Codes

Boekjaar

UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN
MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden .............................................................................................................................

8801

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

8811

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

8821

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

8831

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

8841

Overige leningen ...........................................................................................................................

8851

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers .................................................................................................................................

8861

100.000.000

8871

Te betalen wissels ........................................................................................................................

8881

Vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................................

8891

Overige schulden ................................................................................................................................

8901

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen ............................................
........................

100.000.000

(42)

100.000.000

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar
Financiële schulden .............................................................................................................................

8802

Achtergestelde leningen ................................................................................................................

8812

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

8822

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

8832

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

8842

Overige leningen ...........................................................................................................................

8852

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers ..................................................................................................................................

8862

143.000.000

8872

Te betalen wissels ........................................................................................................................

8882

Vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................................

8892

Overige schulden .................................................................................................................................

8902

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar doch hoogstens
5 jaar ..........................................................................................................................................................
........
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

143.000.000

8912

Financiële schulden .................................................................................................................................. 8803
Achtergestelde leningen ................................................................................................................

8813

Niet-achtergestelde obligatieleningen ............................................................................................

8823

Leasingschulden en soortgelijke schulden ....................................................................................

8833

Kredietinstellingen .........................................................................................................................

8843

Overige leningen ...........................................................................................................................

8853

Handelsschulden .................................................................................................................................
.
Leveranciers .................................................................................................................................

8863

Te betalen wissels ........................................................................................................................

8883

Vooruitbetalingen op bestellingen .......................................................................................................

8893

Overige schulden ................................................................................................................................

8903

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar.................................................
.................................................

8913

143.000.000

100.000.000

100.000.000

8873

100.000.000

22/48

Nr.
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CONSO 5.13

CERA GROEP

SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) GEWAARBORGD DOOR ZAKELIJKE
ZEKERHEDEN GESTELD OF ONHERROEPELIJK BELOOFD OP ACTIVA VAN DE IN DE
CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN
Financiële schulden .............................................................................................................................

Codes

8922

Achtergestelde leningen ...............................................................................................................

8932

Niet-achtergestelde obligatieleningen ...........................................................................................

8942

Leasingschulden en soortgelijke schulden ...................................................................................

8952

Kredietinstellingen ........................................................................................................................

8962

Overige leningen ..........................................................................................................................

8972

Handelsschulden ................................................................................................................................
.
Leveranciers .................................................................................................................................

8982

343.000.000

343.000.000

8992

Te betalen wissels .......................................................................................................................

9002

Vooruitbetalingen op bestellingen ......................................................................................................

9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten .........................................

9022

Belastingen...................................................................................................................................
.......
Bezoldigingen en sociale lasten....................................................................................................

9032

Overige schulden ................................................................................................................................

9052

Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden, gesteld of onherroepelijk beloofd op
de activa van de in de consolidatie opgenomen onderneming ..........................................................
..........................................................

Boekjaar

9042

9062

343.000.000
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CONSO 5.14

CERA GROEP

RESULTATEN
Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

NETTO-OMZET
Uitsplitsing per bedrijfscategorie
Vennotenvoordelen
Overige

10.444.043

7.604.077

36.170

45.102

10.480.213

7.649.178

Uitsplitsing per geografische markt
België
...............................................................................................................................
Totale omzet van de groep in België

99083

GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND (IN EENHEDEN) EN
PERSONEELSKOSTEN
Consoliderende onderneming en integraal geconsolideerde
dochterondernemingen
...............................................................................................................................
Gemiddeld personeelsbestand

90901

44

45

...............................................................................................................................
Arbeiders

90911

...............................................................................................................................
Bedienden

90921

41

42

...............................................................................................................................
Directiepersoneel

90931

3

3

...............................................................................................................................
Anderen

90941

7.094.754

6.815.600

44

45

Personeelskosten
...............................................................................................................................
Bezoldigingen en sociale lasten

99621

...............................................................................................................................
Pensioenen

99622

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen
...............................................................................................................................

99081

Evenredig geconsolideerde dochterondernemingen
...............................................................................................................................
Gemiddeld personeelsbestand

90902

...............................................................................................................................
Arbeiders

90912

...............................................................................................................................
Bedienden

90922

...............................................................................................................................
Directiepersoneel

90932

...............................................................................................................................
Anderen

90942

Personeelskosten
...............................................................................................................................
Bezoldigingen en sociale lasten

99623

...............................................................................................................................
Pensioenen

99624

Gemiddeld aantal personeelsleden tewerkgesteld in België door de
betrokken ondernemingen
...............................................................................................................................

99082
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CONSO 5.14

CERA GROEP

RESULTATEN
Codes
NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN ........................................................
........................................................
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ...........................................................
Terugneming van afschrijvingen en...........................................................
van waardeverminderingen op

76

Boekjaar
407.025

76A

immateriële en materiële vaste activa ......................................................

760

Terugneming van afschrijvingen op consolidatieverschillen .....................

9970

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en
-kosten .....................................................................................................

7620

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa.

7630

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .............................................

764/8

Vorig boekjaar
8.083
3.123
3.123

Waaronder ..........................................................................................
Niet-recurrente financiële opbrensten ........................................................
........................................................
Terugneming van waardeverminderingen
op financiële vaste activa ........

76B

407.025

4.960

761

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en
kosten ......................................................................................................

7621

Meerwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa ........................

7631

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten ........................................

769

407.025

4.960

Waaronder ..........................................................................................

Codes
NIET-RECURRENTE KOSTEN ......................................................................
.................................................
Niet-recurrente bedrijfskosten ...................................................................
Niet-recurrente afschrijvingen ....................................................
en waardeverminderingen op

66

Boekjaar

Vorig boekjaar

11.653.652

6.859.072

11.653.652

6.859.072

66A

oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa ....................

660

Afschrijvingen op positieve consolidatieverschillen ..................................

9962

Voorzieningen voor uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

6620

Minderwaarden bij de realisatie van immateriële en materiële vaste activa

6630

Andere niet-recurrente bedrijfskosten .....................................................

664/7

Waaronder ..........................................................................................
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente bedrijfskosten (-)
Niet-recurrente financiële kosten ...............................................................
........................................................
Waardeverminderingen op financiële
vaste activa ...................................

6690
66B
661

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële risico's en kosten:
toevoegingen (bestedingen) ........................................................... (+)/(-)

6621

Minderwaarden bij de realisatie van financiële vaste activa .....................

6631

Andere niet-recurrente financiële kosten .................................................

668

11.653.652

6.859.072

Waaronder ..........................................................................................
Als herstructureringskosten geactiveerde niet-recurrente financiële
kosten ................................................................................................. (-)

6691

In het resultaat opgenomen negatieve consolidatieverschillen ............ (-)

9963

25/48

Nr.
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CONSO 5.14

CERA GROEP

RESULTATEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Verschil tussen de aan de geconsolideerde resultatenrekening van het
boekjaar en de vorige boekjaren toegerekende belastingen en de voor
die boekjaren reeds betaalde of nog te betalen belastingen, voor zover
dit verschil van belang is met het oog op de in de toekomst te betalen
belastingen ....................................................................................................
...................
Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het
resultaat van het boekjaar ...........................................................................
............................................

99084
99085
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CONSO 5.15

CERA GROEP

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Codes
PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen
werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van
.............................................................................................................................................................
derden

Boekjaar

9149

ZAKELIJKE ZEKERHEID die door de in de consolidatie opgenomen ondernemingen werden
gesteld of onherroepelijk beloofd op de eigen activa, als waarborg voor schulden en
verplichtingen:
van de in de consolidatie
...............................................................................................................................
opgenomen ondernemingen
99086

1.657.679.694

van .........................................................................................................................................................
derden
99087
GOEDEREN EN WAARDEN GEHOUDEN DOOR DERDEN IN HUN NAAM MAAR TEN BATE EN OP
RISICO VAN DE IN CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN, VOOR ZOVER DEZE
9217
............................................................................................................................................................................
GOEDEREN EN WAARDEN NIET IN DE BALANS ZIJN OPGENOMEN
...............................................................................................................................
9218
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA
...............................................................................................................................
9219
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN
TOT VERKOOP VAN VASTE ACTIVA
RECHTEN UIT VERRICHTINGEN
op rentestanden
........................................................................................................................................... 99088
op wisselkoersen
........................................................................................................................................... 99089
op prijzen van grondstoffen
...............................................................................................................................
of handelsgoederen
99090
op andere gelijkaardige
...............................................................................................................................
verrichtingen
99091
VERPLICHTINGEN UIT VERRICHTINGEN
op rentestanden
................................................................................................................................................ 99092
op wisselkoersen
........................................................................................................................................... 99093
op prijzen van grondstoffen
...............................................................................................................................
of handelsgoederen
99094
op andere gelijkaardige
...............................................................................................................................
verrichtingen
99095

Boekjaar
VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT DE TECHNISCHE WAARBORGEN VERBONDEN AAN REEDS
GEPRESTEERDE VERKOPEN OF DIENSTEN

Boekjaar
BEDRAG, AARD EN VORM VAN BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE
VERPLICHTINGEN
Verplichtingen met betrekking tot reeds goedgekeurde maatschappelijke projecten, waarvan de uitvoering
en de uitbetaling in de volgende boekjaren zal plaatsvinden.

2.090.545

RUST- OF OVERLEVINGSPENSIOEN TEN GUNSTE VAN PERSONEELSLEDEN OF ONDERNEMINGSLEIDERS, TEN LASTE VAN
DE IN DE CONSOLIDATIE OPGENOMEN ONDERNEMINGEN
Op basis van bijdragen die de onderneming betaalt, wordt aan de personeelsleden een aanvullend rust- of
overlevingspensioen verzekerd.
Boekjaar
AARD EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN MATERIËLE GEBEURTENISSEN DIE ZICH NA BALANSDATUM
HEBBEN VOORGEDAAN, die niet weergegeven zijn in de resultatenrekening of balans
Zie CONSO 9
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CERA GROEP

CONSO 5.15

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Boekjaar
AARD, ZAKELIJK DOEL EN FINANCIËLE GEVOLGEN VAN BUITENBALANS REGELINGEN
Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en
voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk zijn voor de
beoordeling van de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen
Cera, KBC Ancora en BRS Microfinance Coop zijn lid van een BTW-eenheid
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CONSO 5.16

CERA GROEP

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN
DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT EN DIE NIET IN DE CONSOLIDATIE ZIJN OPGENOMEN

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Financiële vaste activa
Deelnemingen
...............................................................................................................................
en aandelen
9261
............................................................................................................................... 9291
Vorderingen
Op
...............................................................................................................................
meer dan één jaar
9301
Op
...............................................................................................................................
hoogstens één jaar
9311
............................................................................................................................... 9321
Geldbeleggingen
Aandelen
............................................................................................................................... 9331
Vorderingen
............................................................................................................................... 9341
............................................................................................................................... 9351
Schulden
Op
...............................................................................................................................
meer dan één jaar
9361
Op
...............................................................................................................................
hoogstens één jaar
9371
Persoonlijke zekerheden die werden gesteld of onherroepelijk beloofd als
...............................................................................................................................
9381
waarborg
voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen
...............................................................................................................................
9401
Andere
betekenisvolle financiële verplichtingen
Financiële resultaten
Opbrengsten
...............................................................................................................................
uit financiële vaste activa
9421
Opbrengsten
...............................................................................................................................
uit vlottende activa
9431
Andere
...............................................................................................................................
financiële opbrengsten
9441
Kosten
...............................................................................................................................
van schulden
9461
Andere
...............................................................................................................................
financiële kosten
9471
ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa
Deelnemingen
...............................................................................................................................
en aandelen
9262

9.682.000

9.682.000

............................................................................................................................... 9292
Vorderingen
Op
...............................................................................................................................
meer dan één jaar
9302
Op
...............................................................................................................................
hoogstens één jaar
9312
............................................................................................................................... 9352
Schulden
Op
...............................................................................................................................
meer dan één jaar
9362
Op
...............................................................................................................................
hoogstens één jaar
9372

Boekjaar
TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties, met uitzondering van transacties binnen de groep, indien zij van
enige betekenis zijn, met opgave van het bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de
verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van
inzicht in de financiële positie van de ondernemingen die in de consolidatie als één geheel zijn
opgenomen:
Nihil
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CONSO 5.17

CERA GROEP

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
Codes

Boekjaar

DE BESTUURDERS OF ZAAKVOERDERS VAN DE GECONSOLIDEERDE
ONDERNEMING
Totaal bedrag van de toegekende bezoldigingen uit hoofde van hun werkzaamheden in de consoliderende
onderneming, haar dochterondernemingen en geassocieerde vennootschappen, inclusief het bedrag van
......................................................................................................................................................................
99097
de aan de gewezen bestuurders of zaakvoerders uit dien hoofde toegekende rustpensioenen
Totaal bedrag van de voorschotten en kredieten toegekend door de consoliderende onderneming, door
99098
......................................................................................................................................................................
een dochteronderneming of een geassocieerde vennootschap

Codes

Boekjaar

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)
Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris op
het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd
staat ...........................................................................................................................................................
...........
Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van uitzonderlijke werkzaamheden of
bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de vennootschappen van de groep
Andere controleopdrachten ................................................................................................................
.......................................................
Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................
......................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ..........................................................................
..........................................................................
Bezoldiging van de personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de
uitoefening van een mandaat van commissaris op het niveau van de groep waarvan de
vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat ..........................................................
..........................................................
Bezoldiging van personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn) voor de uitoefening
van uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij de vennootschappen
van de groep
Andere controleopdrachten ................................................................................................................
......................................................
Belastingadviesopdrachten ................................................................................................................
......................................................
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten ..........................................................................
..........................................................................

9507

106.153

95071

17.700

95072
95073

9509

95091
95092
95093

Vermeldingen in toepassing van het artikel 3:63, §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
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CERA GROEP

CONSO 6

ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
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BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Het actief van Cera bestaat in zeer belangrijke mate uit een rechtstreekse en onrechtstreekse participatie in KBC Groep (via haar
dochtervennootschap KBC Ancora). Het actief van KBC Ancora bestaat nagenoeg uitsluitend uit een rechtstreekse participatie in KBC
Groep. De waarde van deze activa, evenals de resultaten van de Cera-groep, worden dan ook in belangrijke mate beïnvloed door de
evoluties met betrekking tot de KBC-groep.
De dividendpolitiek van KBC Groep vanaf 2022 behoudt de uitkeringsratio van ten minste 50% van de geconsolideerde winst. Daarnaast
zal het kapitaal boven de 15,0% fully loaded common equity ratio in aanmerking komen voor uitkering aan de aandeelhouders. Elk jaar
zal de Raad van Bestuur van KBC Groep die beslissing naar goeddunken nemen bij de bekendmaking van de jaarresultaten.
De dividendpolitiek van KBC Ancora bestaat er in om een interim-dividend uit te keren van 90% van het voor uitkering vatbare
recurrente resultaat (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve).
Opgemerkt wordt dat op 31 december 2021 de liquiditeiten op geconsolideerd niveau 512,7 miljoen euro bedroegen.
Voor wat betreft de Oekraïnecrisis, die in het voorjaar van 2022 uitbarstte, verwacht Cera momenteel geen directe impact op haar
geconsolideerd resultaat.
Naast het beheer van deze strategische participaties is er slechts een eerder beperkte operationele werking, die zich voornamelijk
situeert bij Cera.
Dit heeft tot gevolg dat de balans- en resultaatscomponenten van de betrokken vennootschappen nagenoeg exhaustief aan bod kunnen
komen op de respectieve Auditcomités van de betrokken vennootschappen, vooraleer tot consolidatie over te gaan.
De budgetten van de betrokken vennootschappen worden voorbereid door het management, toegelicht en besproken in het betrokken
Auditcomité en vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken Raad van Bestuur. Het management rapporteert periodiek over
de budgetopvolging aan de respectieve Auditcomités en de Raden van Bestuur.
Het systeem van interne controle en risicobeheer wordt gekenmerkt door volgende elementen:
-aan de Auditcomités wordt voldoende informatie beschikbaar gesteld om de balans en resultatenrekening ten gronde te kunnen
bespreken en opvolgen
-bij de bespreking en de opvolging van de budgetten zijn de Auditcomités op volgende wijze nauw betrokken:
* bespreking van de budgetcyclus
* bespreking van de auditcyclus
-transparante en regelmatige informatie aan het Auditcomité over de werking en de controles
-kennisname en bespreking van het jaarlijkse auditverslag van de commissaris en van de bijzondere werkzaamheden van de
commissaris.
Bij het consolidatieproces wordt eveneens gerapporteerd aan het Auditcomité en de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij.
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