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groep vereenvoudigd door middel van een fusie door over-

Sinds 15 juni 2007 noteert het KBC Ancora-aandeel op het

name van Almanij door KBC Bankverzekeringsholding.

continusegment van NYSE Euronext Brussels.
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B R I E F VA N D E V O O R Z I T T E R E N D E G E D E L E G E E R D
BESTUURDERS
Over het afgelopen boekjaar nam het resultaat na belastingen van KBC Ancora toe tot
251,3 miljoen euro, een stijging met 35% ten opzichte van vorig boekjaar. Deze toename is in
belangrijke mate de weerspiegeling van de toegenomen dividendinkomsten uit de participatie
in KBC Groep.
KBC Groep kende een uitstekend 2006 en heeft intussen opnieuw sterke cijfers voor de eerste jaarhelft van 2007 kunnen voorleggen. Eind 2006 maakte KBC Groep trouwens nieuwe
(en ambitieuze) financiële doelstellingen bekend voor de periode 2007-2009 en kondigde ze
een nieuw inkoopprogramma voor eigen aandelen aan voor een bedrag van 3 miljard euro,
gespreid over een periode van 3 jaar. Ook in het voorjaar van 2007 werd druk verder aan de
weg getimmerd. In Centraal- en Oost-Europa, de tweede thuismarkt van de KBC-groep, werden
verschillende bijkomende acquisities gerealiseerd. Met de verwerving van Absolut Bank, een
Russische bank, betreedt de KBC-groep bovendien een nieuwe markt.
In het afgelopen boekjaar maakte KBC Ancora opnieuw gebruik van de mogelijkheid om een
interim-dividend uit te keren. Het op 3 mei 2007 uitgekeerde interim-dividend lag 35,1% hoger
dan dat van boekjaar 2005/2006. Ook in boekjaar 2006/2007 zal er geen slotdividend uitgekeerd worden. Op 0,01 euro per aandeel na werd immers het volledige uitkeerbare resultaat
over het afgelopen boekjaar uitgekeerd als interim-dividend.
Op 16 november 2006 werd de arbitrale procedure, die op 12 juli 2005 werd ingeleid door
vier Cera-vennoten, afgerond. De arbitrale uitspraak bevestigde ondubbelzinnig de stelling
van Cera en KBC Ancora dat er geen juridische grondslag bestond voor de eis tot bijeenroeping van een Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Ancora (toen Almancora), met
als agendapunt haar ontbinding. Van de vier subsidiaire eisen werden er twee verworpen,
met name de notering op de continumarkt en verplichte uitkering van een interim-dividend.
De twee overige subsidiaire eisen, een naamswijziging en een aandelensplitsing, werden wel
ingewilligd, teneinde de band met het KBC Groep-aandeel verder te versterken. Op een Buitengewone Algemene Vergadering op 8 juni 2007 werd deze uitspraak geïmplementeerd. Op deze
Buitengewone Algemene Vergadering werden de voorstellen goedgekeurd om met ingang van
15 juni 2007 de vennootschapsnaam Almancora te wijzigen in KBC Ancora en het aandeel te
splitsen met factor 1,4.
Om tot deze splitsingsfactor van 1,4 te kunnen komen kocht KBC Ancora op 23 maart 2007 bijkomend 2,3 miljoen KBC Groep-aandelen aan, waardoor KBC Ancora op datum van de splitsing
(en op balansdatum) in totaal 78.301.314 KBC Groep-aandelen in portefeuille had. KBC Ancora
kocht deze KBC Groep-aandelen van Cera. De belangenconflictenregeling die daarbij werd toegepast komt verder in dit jaarverslag uitgebreid aan bod. Voor deze aankoop heeft KBC Ancora
schuldfinanciering opgenomen. Deze schuldgefinancierde investering had een onmiddellijk
positief effect op de winst en het uit te keren dividend.
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We vestigen er uw aandacht op dat in dit jaarverslag historische gegevens, waar relevant voor
de vergelijkbaarheid doorheen de tijd, aangepast werden in functie van deze aandelensplitsing
met factor 1,4.
Sinds 15 juni 2007 noteert het aandeel KBC Ancora op de continumarkt van NYSE Euronext. De
Raad van Bestuur besliste tot de overstap van het dubbelefixingsegment, waarop het aandeel
tot dan noteerde, naar het continusegment, om de reeds erg goede liquiditeit van het aandeel
verder te verbeteren en de belangstelling vanwege institutionele investeerders verder te verhogen.
Op 29 juni 2007 bedroeg de beurskoers van het KBC Ancora-aandeel 86,7 euro, tegenover
72,86 euro op 30 juni 2006, een stijging met 19%. Deze beursprestatie ligt in lijn met de stijging
van de Dow Jones EURO STOXX Bank-Index over dezelfde periode.
Na balansdatum, op 8 augustus 2007, maakte KBC Ancora bekend dat ze 3,9 miljoen aandelen
KBC Groep had bijgekocht, waardoor ze in totaal 82.216.380 aandelen bezit. Met een participatie van 22,99% is KBC Ancora de grootste individuele aandeelhouder van KBC Groep. Cera
maakte op dezelfde datum bekend haar participatie in KBC Groep verhoogd te hebben tot
7,07%. Samen bezitten Cera en KBC Ancora dus meer dan 30% van de aandelen in KBC Groep.
De overschrijding van de 30%-drempel is belangrijk in het licht van de Wet van 1 april 2007 op
de openbare overnamebiedingen die op 1 september 2007 in werking treedt. Participaties van
meer dan 30%, die bestaan op het moment van de inwerkingtreding van de wet, geven immers
geen aanleiding tot enige biedplicht. Voor deze aankoop heeft KBC Ancora bijkomende schuldfinanciering opgenomen. De totale uitstaande schuld van KBC Ancora bedraagt daardoor op
8 augustus 2007 578,3 miljoen euro. Van de schuldgefinancierde aankoop van de bijkomende
3,9 miljoen KBC Groep-aandelen door KBC Ancora wordt een positief effect verwacht op de
winst en het uit te keren dividend vanaf boekjaar 2009/2010.
KBC Ancora blikt met tevredenheid terug op een boeiend en succesvol boekjaar, en kijkt tegelijk met vertrouwen de toekomst tegemoet.
Leuven, 29 augustus 2007

Franky Depickere
Gedelegeerd bestuurder en
Vaste vertegenwoordiger
Almancora Beheersmaatschappij1

1

Cynthia Van Hulle
Voorzitter Raad van Bestuur
Almancora Beheersmaatschappij

Germain Vantieghem
Gedelegeerd bestuurder
Almancora Beheersmaatschappij

Almancora Beheersmaatschappij is statutair zaakvoerder van KBC Ancora (zie rubriek 2.1.2. Almancora Beheersmaatschappij NV)
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1

Aandeelhoudersinformatie

Op 15 juni 2007 wijzigde de vennootschapsnaam Almancora in KBC Ancora en werd het Almancora-aandeel gesplitst met een factor 1,4. In het jaarverslag 2006/2007 werden alle relevante
historische data voor deze splitsing gecorrigeerd, teneinde de vergelijkbaarheid van deze data
mogelijk te maken.

1.1 Beurskoers, décote en verhandelde volumes
Op balansdatum had KBC Ancora 78.301.314 KBC Groep-aandelen in portefeuille, exact evenveel als het aantal KBC Ancora-aandelen dat ze zelf heeft uitgegeven. De marktwaarde van de
overige activa minus de schulden bedroeg minus 199,1 mio euro. De intrinsieke waarde2 van
één KBC Ancora-aandeel kwam dus overeen met de beurskoers van 1 KBC Groep-aandeel minus
2,54 euro (evolutie na balansdatum: zie rubriek 3.5 Feiten na balansdatum).
Het KBC Ancora-aandeel en het KBC Groep-aandeel evolueerden over het afgelopen boekjaar
zoals weergegeven in Grafiek 1.
Grafiek 1: Evolutie beurskoers KBC Ancora en KBC Groep over het afgelopen boekjaar
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In Grafiek 2 wordt de evolutie van de décote van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van haar
intrinsieke waarde weergegeven.
Grafiek 3 geeft de evolutie op maandbasis weer sinds de beursnotering van de décote van
het KBC Ancora-aandeel t.o.v. de onderliggende patrimoniale waarde. Daarbij wordt voor de
periode vóór de fusie van Almanij en KBC Bankverzekeringsholding de maandelijks geschatte intrinsieke waarde van Almanij gehanteerd. In de periode vóór de aankondiging van de
fusie, noteerde Almanij met een décote t.o.v. haar intrinsieke waarde. KBC Ancora noteerde
bovendien met een supplementaire décote t.o.v. het Almanij-aandeel. Naar aanleiding van de

2

Intrinsieke waarde: waarde per aandeel berekend op basis van de beurskoers van de onderliggende genoteerde aandelen en,
indien van toepassing, op basis van de geraamde waarde van de overige activa, verminderd met de schulden.
Patrimoniale waarde: waarde per aandeel berekend op basis van de intrinsieke waarde van de onderliggende aandelen.
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aankondiging van de fusie in december 2004 werd de bestaande décote tussen Almanij en
haar intrinsieke waarde tot nul herleid, waardoor tevens de décote van KBC Ancora t.o.v. haar
patrimoniale waarde (vanaf 2 maart 2005 KBC Groep) sterk afnam. Sinds 2 maart 2005 zijn de
intrinsieke waarde en de patrimoniale waarde van KBC Ancora de facto dezelfde geworden.
Grafiek 2: Evolutie décote3 KBC Ancora t.o.v. haar intrinsieke waarde over het afgelopen
boekjaar
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Grafiek 3: Evolutie décote KBC Ancora t.o.v. de onderliggende patrimoniale waarde over de
periode april 2001 – juni 2007
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Intrinsieke waarde KBC Ancora (IW) = beurskoers KBC Groep x aantal KBC Groep-aandelen in het bezit van KBC Ancora +
overige activa – schulden.
Décote = (IW - aantal KBC Ancora-aandelen uitgegeven x beurskoers KBC Ancora) / IW.
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Grafiek 4 illustreert de goede liquiditeit van het KBC Ancora-aandeel.
Grafiek 4: Verhandeld volume KBC Ancora-aandelen op dagbasis over het afgelopen boekjaar
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In Tabel 1 worden enkele beurscijfers samengevat en vergeleken met de prestaties in de afgelopen boekjaren. In de eerste helft van elk kalenderjaar ligt het gemiddelde aantal op dagbasis
verhandelde aandelen merkelijk hoger dan in het tweede semester. Dit is in belangrijke mate
eigen aan de manier waarop de KBC Ancora-aandelen naar de markt komen (zie rubriek 1.3.1
Weg naar de markt).
Tabel 1: Samenvattende beurscijfers voor de afgelopen boekjaren

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

Maximumkoers (euro)

91,61

78,29

57,11

29,79

Minimumkoers (euro)

66,14

53,50

29,37

20,43

15,4

16,7

21,2

22,0

8,0

8,3

10,8

14,7

69.740

77.098

98.205

37.263

57.336
82.341

63.670
90.133

44.983
153.522

10.770
64.383
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In de Grafieken 5 en 6 wordt de relatieve koersevolutie weergegeven van het KBC Ancora-aandeel ten opzichte van het KBC Groep-aandeel, de BEL20-Index en de Dow Jones EURO STOXX
Bank-Index over het afgelopen boekjaar.
Grafiek 5: Relatieve evolutie beurskoersen KBC Ancora en KBC Groep t.o.v. BEL20-Index over
het afgelopen boekjaar (01.07.2006 = 100)
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Grafiek 6: Relatieve evolutie beurskoersen KBC Ancora en KBC Groep t.o.v. Dow Jones EURO
STOXX Bank-Index over het afgelopen boekjaar (01.07.2006 = 100)
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1.2 Kerncijfers op balansdatum
1.2.1

Balans en resultaat

Tabel 2 bevat een aantal basisgegevens op balansdatum van de afgelopen boekjaren.
Tabel 2: Basisdata op balansdatum

30 juni 2007

Aantal aandelen uitgegeven

30 juni 2006

30 juni 2005

78.301.314

55.929.510

55.929.510

78.301.314

75.980.000

75.815.338

Balanstotaal in euro

3.441.119.184

3.251.648.377

3.346.596.802

Marktkapitalisatie in euro
(aan beurskoers op balansdatum)

6.788.723.924

5.704.810.020

4.225.474.481

3.236.941.037

3.224.443.527

3.215.359.576

2,10

1,77

1,31

Aantal KBC Groep-aandelen in
portefeuille

Boekwaarde eigen vermogen
in euro
Marktkapitalisatie/boekwaarde
eigen vermogen

In Tabel 3 worden de resultaten over de afgelopen boekjaren geherrubriceerd volgens een
schema dat door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) gedefinieerd werd voor ondernemingen waarvan de bedrijfsactiviteit voornamelijk bepaald wordt
door het bezit van deelnemingen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen financiële
resultaten en andere resultaten. Deze resultaten worden bovendien uitgesplitst volgens hun
recurrent dan wel uitzonderlijk karakter.
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Tabel 3: Resultaten over de afgelopen boekjaren
Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

2006/2007

2005/2006

2004/2005

257,1

191,7

140,7

-3,2

-3,4

-3,8

Resultaat uit kapitaalverrichtingen

0

0

0

Uitzonderlijk resultaat

0

0

0

Resultaat vóór belastingen

253,9

188,3

136,9

Resultaat na belastingen

251,3

185,8

136,3

Resultaat KBC Ancora Comm.VA
(in mio euro)
Recurrent financieel resultaat
Ander recurrent resultaat

Resultaat KBC Ancora Comm.VA
per aandeel (in euro)
Recurrent financieel resultaat

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

2006/2007

2005/2006

2004/2005

3,28

2,45

1,80

-0,04

-0,04

-0,05

Resultaat uit kapitaalverrichtingen

0,00

0,00

0,00

Uitzonderlijk resultaat

0,00

0,00

0,00

Resultaat vóór belastingen

3,24

2,41

1,75

Resultaat na belastingen

3,21

2,37

1,74

Ander recurrent resultaat

1.2.2

Dividend en dividendrendement

KBC Ancora keerde op 3 mei 2007 een interim-dividend uit van 3,05 euro bruto per aandeel.
Het totale dividendbedrag bedroeg 238,8 miljoen euro. Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van KBC Ancora, stelt voor om 0,7 miljoen euro (0,01 euro per aandeel) over
te dragen naar het volgende boekjaar.
Het brutodividendrendement van het KBC Ancora-aandeel bedraagt 3,52% ten opzichte van
de slotkoers op 30 juni 2007 van 86,7 euro. Het gemiddelde brutodividendrendement van de
BEL20-aandelen bedroeg op diezelfde datum 2,67%. Het gewogen gemiddelde brutodividendrendement van de BEL20-aandelen (berekend op basis van het relatief gewicht van elk aandeel in de BEL20-Index) bedroeg 2,91%.
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In Grafiek 7 en Tabel 4 wordt de evolutie weergegeven van de uitgekeerde dividenden en het
dividendrendement over de afgelopen boekjaren.
Grafiek 7: Evolutie uitgekeerd dividend (in miljoen euro)
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Uitgekeerd dividend KBC Ancora

Tabel 4: Evolutie dividend KBC Ancora

Dividend per aandeel (euro)
Beurskoers KBC Ancora (euro) (b)
Dividendrendement KBC Ancora (c)

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

3,05 (a)

2,26

1,66

1,01

86,70

72,86

53,96

29,64

3,52%

3,10%

3,08%

3,40%

(a) voorgesteld door de statutair zaakvoerder, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering
(b) slotkoers op 30 juni
(c) dividendrendement = dividend KBC Ancora / beurskoers KBC Ancora (op 30 juni)

1.3 Verspreiding KBC Ancora-aandelen
1.3.1

Weg naar de markt

Vennoten van Cera kunnen gedurende de eerste helft van elk boekjaar van Cera vrijwillig uittreden met hun aandelen, zoals wettelijk bepaald is voor coöperatieve vennootschappen in
België. Het boekjaar van Cera valt samen met het kalenderjaar.
Vennoten die uittreden met hun coöperatieve D-aandelen ontvangen een bijzonder ‘scheidingsaandeel’. Dit scheidingsaandeel bestaat in hoofdzaak uit 4,2 KBC Ancora-aandelen. Per
D-aandeel waarmee een vennoot Cera verlaat, ontvangt hij dus 4,2 KBC Ancora-aandelen. Hij
heeft dan de keuze: het behoud van de KBC Ancora-aandelen of de verkoop van de aandelen
op de beurs.
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1.3.2

Aandeelhouderschap KBC Ancora

De openbaarmaking van deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven is wettelijk verplicht
voor deelnemingen van 5% (of veelvouden hiervan). De statuten van KBC Ancora voorzien
bovendien in een meldingsdrempel van 3%. Veelvouden van 3% vormen geen meldingsdrempel meer sinds 8 juni 2007.
In het afgelopen boekjaar waren er 5 meldingen inzake het aandeelhouderschap:
• Op 7 augustus 2006 maakten Fidelity International Limited en FMR Corp. bekend dat zij
samen een deelneming in KBC Ancora bezaten van 3,15%.
• Op 19 januari 2007 meldden Fidelity International Limited en FMR Corp. elk afzonderlijk een
participatie van respectievelijk 1,83% en 0,68%, waarmee ze aangaven dat hun participatie
de meldingsdrempel van 3% neerwaarts overschreed.
• Op 23 februari 2007 meldde Cera CVBA dat haar participatie in KBC Ancora de meldingsdrempel van 63% overschreed. De totale participatie in KBC Ancora bedroeg 63,07%4.
• Op 19 april 2007 meldde Julius Baer Investment management LLC dat ze een deelneming in
KBC Ancora bezat van 3,03%.
De free float5 van KBC Ancora bedraagt op balansdatum 36,93%.
Een volledig overzicht van de participatiemeldingen is opgenomen op de website van KBC
Ancora.

4
5

In haar jaarverslag over boekjaar 2006 maakte Cera bekend dat op 31 december 2006 haar participatie in KBC Ancora 61,67%
bedroeg, waarvan 36,73% op termijn uit te keren als scheidingsaandeel in natura en 24,94% als langetermijninvestering.
De free float wordt doorgaans gedefinieerd als het percentage aandelen dat niet in ‘vaste of stabiele’ handen is. Daarbij worden
de percentages gehanteerd van de recentst beschikbare bekendmakingen, i.c. = 100% - 63,07%.
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2

Groepsstructuur en deugdelijk bestuur

2.1 Groepsstructuur
Grafiek 8 geeft een beeld van de groepsstructuur van KBC Ancora binnen de KBC-groep. Het
kader in stippellijn omvat de vennootschappen die behoren tot de Cera/KBC Ancora-groep.
Grafiek 8: Situering groepsstructuur KBC Ancora binnen KBC-groep6

Almancora
Stichting VZW
100%
Almancora
Beheersmaatschappij NV

Ancora VZW

p.m.
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CVBA
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Beurs

ca. 43%*

België
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CVBA

AVA’s
KBC Groep NV

ca. 12%

ca. 7%

ca. 12%

CentraalEuropa

Merchant

Europese

Banking

private banking

Gemeenschappelijke
Diensten en
Operaties

Bekende gegevens: augustus 2007
* ca. 3% is in het bezit van vennootschappen van de KBC-groep.

2.1.1

Almancora Stichting VZW

Almancora Stichting VZW heeft als doel bij te dragen tot de stabiliteit en de continuïteit van de
KBC-groep. Zij speelt als controlerend aandeelhouder van Almancora Beheersmaatschappij een
belangrijke rol in de samenstelling van diens Raad van Bestuur.
Als controlerend aandeelhouder van Almancora Beheersmaatschappij heeft Almancora Stichting eveneens een doorslaggevende stem in de Algemene Vergadering van Almancora Beheersmaatschappij.

6

AVA’s: Andere Vaste Aandeelhouders
MRBB: Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond CVBA
Deze partijen vormen samen met Cera en KBC Ancora de kernaandeelhouders van KBC Groep en sloten daartoe op 23 december
2004 een aandeelhoudersovereenkomst af met het oog op de ondersteuning van het algemeen beleid van KBC Groep (zie rubriek
2.1.4 KBC Ancora Comm.VA).
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De Raad van Bestuur van Almancora Stichting bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de vennoten van Cera en uit de twee gedelegeerd bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij.

2.1.2

Almancora Beheersmaatschappij NV

KBC Ancora heeft zelf geen Raad van Bestuur, maar wordt bestuurd door een statutair zaakvoeder: Almancora Beheersmaatschappij NV. In die rol stippelt Almancora Beheersmaatschappij
onder meer het beleid van KBC Ancora uit.
In haar Raad van Bestuur (zie rubriek 2.2.2 Raad van Bestuur Almancora Beheersmaatschappij
NV) zetelen vijf vertegenwoordigers van de vennoten van Cera, de twee gedelegeerd bestuurders en vier onafhankelijke bestuurders.
De vennotenvertegenwoordigers en de gedelegeerd bestuurders zijn tevens de bestuurders
van Almancora Stichting VZW.
De onafhankelijke bestuurders zetelen eveneens in de Raad van Bestuur van Ancora VZW.

2.1.3

Ancora VZW

In de statuten van KBC Ancora werd een regeling voor belangenconflicten uitgewerkt. Ancora
VZW werd in het kader hiervan opgericht.
Ancora VZW treedt op als lasthebber ad hoc indien Almancora Beheersmaatschappij een belangenconflict heeft bij een beslissing die zij als zaakvoerder van KBC Ancora moet nemen, indien
Almancora Beheersmaatschappij verhinderd is haar opdracht te vervullen, of indien aan het
mandaat van de statutair zaakvoerder een einde komt vooraleer de Algemene Vergadering van
KBC Ancora een nieuwe statutair zaakvoerder heeft kunnen benoemen. Ancora VZW neemt
dan het bestuursmandaat van Almancora Beheersmaatschappij tijdelijk over.
De Raad van Bestuur van Ancora VZW is samengesteld uit de vier onafhankelijke bestuurders
van Almancora Beheersmaatschappij NV.

2.1.4

KBC Ancora Comm.VA

De hoofdactiviteit van KBC Ancora is het behoud en het beheer van haar deelneming in KBC
Groep, met als doel de aandeelhoudersstabiliteit en de continuïteit van de KBC-groep te verzekeren samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders (AVA’s) van KBC Groep.
KBC Ancora sloot daartoe met deze partijen op 23 december 2004 een aandeelhoudersovereenkomst die betrekking heeft op 111.867.888 KBC Groep-aandelen, 31,28% van het totaal aantal
uitstaande KBC Groep-aandelen (op verwaterde basis). Cera en KBC Ancora worden voor de
toepassing van deze overeenkomst als één partij beschouwd. Zij zegden samen 42.715.837 KBC
Groep-aandelen of 11,95% van het totaal aantal KBC Groep-aandelen (op verwaterde basis)
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toe. KBC Ancora heeft 32.634.899 KBC Groep-aandelen of 9,13% van het totaal aantal KBC
Groep-aandelen (op verwaterde basis) toegezegd en Cera het saldo.

2.2 Deugdelijk bestuur
Op 1 januari 2005 werden in België richtlijnen van toepassing inzake corporate governance
voor beursgenoteerde vennootschappen, samengevat in de Belgische Corporate Governance
Code.
KBC Ancora leeft de principes uit de Corporate Governance Code onverkort na. Van de bepalingen van de Code wordt afgeweken telkens wanneer de specifieke eigenschappen van de vennootschap of de specifieke omstandigheden dit vereisen. In voorkomend geval wordt de afwijking overeenkomstig het ‘comply or explain’-principe toegelicht. In het Corporate Governance
Charter van KBC Ancora wordt slechts op één punt van de bepalingen afgeweken. In afwijking
van bepalingen 5.1. en 5.3./4. van de Corporate Governance Code, kan het Benoemingscomité
van Almancora Beheersmaatschappij rechtstreeks (i.e. zonder tussenkomst van de Raad van
Bestuur) voorstellen doen aan de Algemene Vergadering van Almancora Beheersmaatschappij
inzake de benoeming van bestuurders A, B en C. De rechtstreekse voordrachtbevoegdheid van
het Benoemingscomité biedt immers de beste garantie voor een onafhankelijke voordrachtpolitiek, waarbij enkel het belang van KBC Ancora voorop staat.
Het Corporate Governance Charter is beschikbaar op de website van KBC Ancora.

2.2.1

Bestuursstructuur

Zoals boven aangegeven bestuurt Almancora Beheersmaatschappij, als statutair zaakvoerder,
KBC Ancora Comm.VA. De aanbevelingen uit de Corporate Governance Code worden toegepast op het niveau van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij.
De statutair zaakvoerder is onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van KBC Ancora. De
andere aandeelhouders van KBC Ancora zijn slechts verbonden ten belope van hun inbreng.
Krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten in een commanditaire vennootschap op
aandelen beslissingen van de Algemene Vergadering die derden aanbelangen (bv. de uitkering
van een dividend) en elke wijziging van de statuten, de instemming bekomen van de statutair
zaakvoerder, alvorens deze verricht of bekrachtigd kunnen worden.
De zaakvoerder werd voor onbepaalde duur aangesteld in de statuten. Aan zijn mandaat kan
slechts in uitzonderlijke gevallen een einde worden gesteld. De zaakvoerder kan wel zelf ontslag nemen, zonder dat de Algemene Vergadering hiermee moet instemmen.
Almancora Beheersmaatschappij is als zaakvoerder bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van de bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

| 19|

JA ARVERSLAG

2006/ 2007

Voor de uitoefening van haar bestuursmandaat ontvangt Almancora Beheersmaatschappij
geen bezoldiging, maar wel een terugbetaling van kosten die gemaakt worden in het kader
van de uitoefening van het mandaat.

2.2.2

Raad van Bestuur Almancora Beheersmaatschappij NV

In Tabel 5 volgt een overzicht van de samenstelling van de Raad van Bestuur van Almancora
Beheersmaatschappij en van de comités die in de schoot van deze Raad werden opgericht.
Bij de Raad van Bestuur en zijn comités werd het aantal vergaderingen vermeld dat door het
betrokken raadslid werd bijgewoond. In het boekjaar 2006/2007 vergaderde de Raad 15 maal,
het Auditcomité 6 maal, het Benoemingscomité 5 maal en het Remuneratiecomité 3 maal.

JA A RVER SL A G

2006/ 2007

| 20|

Tabel 5: Samenstelling Raad van Bestuur Almancora Beheersmaatschappij NV en overzicht

2010

15

15

Georges Beerden

2009

14

Willy Danneels

2009

15

Jean-Marie Géradin

2009

15

Paul Peeters

2007

13

Jos Plessers**

2011

3

Cynthia Van Hulle

2007

15

Léopold Bragard

2007

15

6

5

Gilbert Marquenie

2009

15

6

5

2007

15

6

5

Remuneratiecomité

Germain Vantieghem

Benoemingscomité

13

Auditcomité

13

Bestuurders C

2010

Bestuurders B

Bestuurders A

Franky Depickere*

Naam

Einde huidig mandaat

Comité van Dagelijks Bestuur

individuele aanwezigheden

5

3
6
3
5

5

3

3

Servus BVBA (met als
vaste vertegenwoordiger Ivo Verhaeghe)

*

Franky Depickere is sinds 15 september 2006 lid van de Raad van Bestuur. Sinds de opname van zijn mandaat heeft hij alle vergaderingen van de Raad van Bestuur bijgewoond. Rik Donckels woonde alle vergaderingen bij die vóór de opname van het mandaat
door Franky Depickere plaatsvonden.
** Jos Plessers is sinds 27 april 2007 lid van de Raad van Bestuur. Sinds de opname van zijn mandaat heeft hij alle vergaderingen
van de Raad van Bestuur bijgewoond. Herman Jacobs woonde alle vergaderingen bij die vóór de opname van het mandaat door
Jos Plessers plaatsvonden.

Wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur
– Op 14 september 2006 bereikte Rik Donckels de statutaire leeftijdsgrens. Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Almancora Beheersmaatschappij van 16 mei 2006 werd
Franky Depickere benoemd tot bestuurder A voor een periode van vier jaar met ingang van
15 september 2006. Op de daarop volgende Raad van Bestuur werd hij ook benoemd tot
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gedelegeerd bestuurder/lid van het Comité van Dagelijks Bestuur en vaste vertegenwoordiger van Almancora Beheersmaatschappij.
– Het mandaat van Herman Jacobs liep af op 27 april 2007 wegens de beeïndiging van zijn
bestuursmandaat bij Cera Beheersmaatschappij NV, wat een hoedanigheidsvoorwaarde
vormt voor een mandaat als bestuurder B bij Almancora Beheersmaatschappij. Op de Algemene Vergadering van Almancora Beheersmaatschappij van 27 april 2007 werd Jos Plessers
benoemd tot bestuurder B voor een periode van vier jaar met ingang van 27 april 2007.
Jos Plessers behaalde de diploma’s van gegradueerde verpleegkundige, kaderopleiding brandweerofficier en preventieofficier. Hij combineerde tot medio 2007 de functie van rusthuisdirecteur en brandweerofficier-vrijwilliger. Momenteel is hij officier-dienstchef bij de stedelijke brandweerdienst van Bilzen. In 1990 werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van
Bestuur van de regionale CERA-vennootschap in Bilzen, werd lid van de Raad van Bestuur van
Cera Beheersmaatschappij in 2002 en is sinds 2007 lid van de Raad van Bestuur van Almancora
Beheersmaatschappij.

2.2.2.1 Samenstelling Raad van Bestuur
Het bestuursmandaat van de statutair zaakvoerder Almancora Beheersmaatschappij kan enkel
worden beëindigd met zijn akkoord, of door de rechter, indien daartoe een wettige reden
bestaat. Daarom is bijzonder veel aandacht besteed aan de wijze waarop de Raad van Bestuur
van Almancora Beheersmaatschappij zelf wordt samengesteld. Bij de uitwerking van de statuten werd rekening gehouden met de verankeringsdoelstelling van KBC Ancora, met de beginselen van deugdelijk bestuur, en meer in het bijzonder met de aanbevelingen ter zake van de
bevoegde autoriteiten, en met de wettelijke voorschriften inzake belangenconflicten in beursgenoteerde vennootschappen.
De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij is samengesteld uit drie soorten
bestuurders met elk hun specifieke hoedanigheidsvoorwaarden:
• De bestuurders A zijn diegenen voor wie het bestuursmandaat deel uitmaakt van hun dagelijkse professionele bezigheid.
De betrokkenen zijn gedelegeerd bestuurder van Almancora Beheersmaatschappij, met
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid. De huidige twee bestuurders A zijn tevens
gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van Cera. Op
die wijze wordt een personele band gecreëerd tussen KBC Ancora en Cera.
• De bestuurders B zijn niet-uitvoerende bestuurders die lid zijn van de overlegorganen die
functioneren binnen Cera Ancora, en voor zover deze laatste zich niet verzet tegen hun kandidatuur. Deze bestuurders verpersoonlijken de institutionele band tussen KBC Ancora en
Cera, zoals die ook in de doelomschrijving van KBC Ancora ligt vervat.
• De bestuurders C zijn onafhankelijke bestuurders. Deze bestuurders zijn onafhankelijk
zowel ten opzichte van de directie van KBC Ancora, als ten opzichte van Cera en van de
KBC-groep.
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De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar7.
Het mandaat van de bestuurders is hernieuwbaar. Bij een verlenging binnen dezelfde bestuurderscategorie kan een bestuurder na afloop van zijn mandaat één of meerdere malen herbenoemd worden, doch enkel voor onmiddellijk aansluitende mandaatperiode(s), zonder dat het
bestuursmandaat gedurende langer dan 12 jaar kan worden uitgeoefend.
Een bestuursmandaat B of C vervalt van rechtswege na de jaarlijkse Algemene Vergadering van
het twaalfde bestuursjaar. Het mandaat van bestuurder eindigt in elk geval van rechtswege na
de Algemene Vergadering van het jaar volgend op het jaar waarin de persoon de leeftijd van
70 jaar heeft bereikt. Het mandaat uitgeoefend door een bestuurder A is evenwel onbeperkt
hernieuwbaar en eindigt in ieder geval van rechtswege op het moment van het bereiken van
de leeftijd van 65 jaar.
Ingeval een of meer plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders
van dezelfde categorie het recht om, uit de door het Benoemingscomité voorgestelde kandidaten, voorlopig in de vacature te voorzien tot aan de volgende Algemene Vergadering, die tot
de definitieve benoeming zal overgaan.
De Raad kiest onder zijn leden B en C een voorzitter.
De bestuurders A en C vormen samen steeds de meerderheid binnen de Raad van Bestuur en
er moeten steeds minimum drie bestuurders C zijn. Men kan slechts tot bestuurder A, B of C
worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van het Benoemingscomité
van Almancora Beheersmaatschappij. In dit Benoemingscomité hebben de bestuurders C steeds
de meerderheid.
De vennootschap hanteert strikte onafhankelijkheidscriteria, die strenger zijn dan deze vervat in artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen. Deze onafhankelijkheidscriteria zijn
opgenomen in artikel 9 van de statuten van Almancora Beheersmaatschappij.

2.2.2.2 Bevoegdheden Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij is bevoegd om alle daden te stellen
die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van haar doel en, in het kader van haar zaakvoerderschap in KBC Ancora, voor het bereiken van het doel van KBC Ancora.
In het kader van de uitoefening van haar bestuursmandaat in KBC Ancora moet Almancora
Beheersmaatschappij evenwel in het bijzonder oog hebben voor het doel van KBC Ancora dat

7

Voor de bestuurders die op 24.10.2003 reeds benoemd waren, gelden volgende overgangsmaatregelen inzake mandaatduur
en eventuele verlenging van mandaat: het op 24.10.2003 lopende (bestuurs)mandaat kan beëindigd worden voor de periode
waarvoor zij (de bestuurders) werden benoemd. Na beëindiging van dit mandaat kan het mandaat van de betrokken bestuurders
verlengd worden met periodes van maximaal zes jaar, tot het bereiken van de leeftijdsgrens van zeventig jaar of het voltooien van
drie mandaten van zes jaar.
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gericht is op het behoud en het beheer van een deelneming in KBC Groep, of van elke vennootschap en/of vennootschapsgroep die daarvan de voortzetting is, teneinde, samen met Cera de
verankering van KBC Groep te verwezenlijken en in stand te houden, zoals dat nader wordt
omschreven in de statuten van KBC Ancora.
De Raad van Bestuur voert alle taken uit die tot haar wettelijke en/of statutaire bevoegdheid
behoren. Met betrekking tot beslissingen over de strategie van de vennootschap, haar waarden
en de oriëntatie van het beleid wordt rekening gehouden met het overleg tussen KBC Ancora
en Cera.
De Raad van Bestuur oefent deze bevoegdheden uit zowel met betrekking tot het bestuur van
Almancora Beheersmaatschappij zelf als met betrekking tot het bestuur van KBC Ancora, gelet
op de hoedanigheid van Almancora Beheersmaatschappij van statutair zaakvoerder van KBC
Ancora, een en ander overeenkomstig de respectieve statutaire bepalingen. Voor zover relevant, houdt de Raad van Bestuur ook rekening met de kostendelende vereniging tussen Cera
en KBC Ancora.
De Raad van Bestuur is tevens bevoegd om, gelet op de hoedanigheid van Almancora Beheersmaatschappij van statutair zaakvoerder van KBC Ancora, overleg te plegen en samen te werken
met Cera met het oog op hun gelijklopende verankeringsdoelstelling.
Almancora Beheersmaatschappij is ertoe gehouden haar mandaat als statutair zaakvoerder
persoonlijk uit te oefenen. De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij heeft
evenwel, zoals is toegelaten door de statuten van KBC Ancora, het dagelijks bestuur van KBC
Ancora en van Almancora Beheersmaatschappij, en de uitvoering van de door de statutair zaakvoerder genomen besluiten, gedelegeerd aan twee bestuurders A die samen het Comité van
Dagelijks Bestuur vormen.

2.2.2.3 Werking Raad van Bestuur
De werking van de Raad van Bestuur wordt geregeld door de statuten, aangevuld met de
relevante bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen. Een verdere uitwerking ligt vervat in de ‘Richtlijnen voor de bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij voor de uitoefening van hun bestuursmandaat’, die deel uitmaken van het ‘Intern addendum aan het Corporate Governance Charter van KBC Ancora’.
Het afgelopen boekjaar vergaderde de Raad van Bestuur 15 maal. De vergaderingen werden
telkens door nagenoeg alle leden bijgewoond. Naast zijn klassieke taken (vaststelling van de
jaarlijkse en halfjaarlijkse resultaten, voorstel van resultaatsbestemming, opvolging van de
werkzaamheden van het Auditcomité, het Benoemingscomité en het Remuneratiecomité,
goedkeuring van de budgetten, enz…), behandelde de Raad van Bestuur in boekjaar 2006/2007
onder meer volgende topics:
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• opvolging strategie en resultaten KBC-groep;
• risicobeheer binnen de Cera/KBC Ancora-groep;
• opvolging en afwikkeling arbitrageprocedure;
• naamswijziging en aandelensplitsing;
• block trade met Cera met toepassing van artikel 524 W.Venn.;
• overstap naar continumarkt;
• afschaffing van effecten aan toonder;
• benoemingsprocedure nieuwe bestuurder B;
• beslissing tot uitkering interim-dividend;
• verhoging van de strategische participatie in KBC Groep.

2.2.3

Comités opgericht binnen de Raad van Bestuur

2.2.3.1 Comité van Dagelijks Bestuur
• Samenstelling:
Het Comité van Dagelijks Bestuur is een collegiaal orgaan bestaande uit de twee bestuurders A.
Het mandaat van de leden van het Comité van Dagelijks Bestuur neemt een einde bij de
afloop van hun mandaat als bestuurder A in de Raad van Bestuur.
• Bevoegdheden:
Het Comité van Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en
maakt voorstellen tot besluitvorming over aan de Raad.
Het Comité oefent zijn bevoegdheden autonoom uit, maar altijd binnen het kader van de
algemene strategie vastgesteld door de Raad van Bestuur.
Het Comité van Dagelijks Bestuur is bevoegd om zowel het dagelijks bestuur van Almancora
Beheersmaatschappij als het dagelijks bestuur van KBC Ancora waar te nemen.
• Werking:
Het Comité van Dagelijks Bestuur werd door de Raad van Bestuur belast met het dagelijks
bestuur van de vennootschap. Het Comité van Dagelijks Bestuur vergadert in principe maandelijks. Het afgelopen boekjaar vergaderde het Comité van Dagelijks Bestuur 15 maal. Daarnaast zijn er uiteraard de permanente informele contacten tussen de gedelegeerd bestuurders.

2.2.3.2 Auditcomité
• Samenstelling:
Het Auditcomité bestaat uit minstens drie bestuurders, andere dan de bestuurders A. Meer
dan de helft van de leden van het Auditcomité dienen bestuurders C te zijn.
Het Auditcomité kiest onder zijn leden een voorzitter, die niet tevens voorzitter van de Raad
van Bestuur mag zijn, en stelt een secretaris aan.
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• Bevoegdheden:
Het Auditcomité staat de Raad van Bestuur bij in het vervullen van zijn toezichtsopdracht met
het oog op een controle in de ruimste zin.
De taken van het Auditcomité hebben in het bijzonder betrekking op:
• financiële rapportering en informatieverstrekking;
• interne controle en risicobeheer;
• het toezicht op de effectieve werking van het interne controlesysteem in de onderneming;
• de externe controlefunctie uitgeoefend door de commissaris;
• bijkomende controleopdrachten.
• Werking:
Het Auditcomité vergadert zo vaak als nodig is voor zijn goed functioneren en minstens 3
maal per jaar.
De werking van het Auditcomité wordt gekaderd in het Intern reglement van het Auditcomité, dat is opgenomen in het Corporate Governance Charter.
Het afgelopen boekjaar vergaderde het Auditcomité 6 maal. In boekjaar 2006/2007 behandelde het Auditcomité onder meer volgende topics:
• ontwerpjaarrekening en ontwerpjaarverslag van Almancora over boekjaar 2005/2006;
• budgetten voor de kostendelende vereniging tussen Cera en KBC Ancora;
• auditplanning van de commissaris, interne controle en selectieprocedure voor leden van
het Auditcomité;
• halfjaarcijfers KBC Ancora;
• persbericht over de geplande naamswijziging, de aandelensplitsing en de overstap naar de
continumarkt;
• interim-dividend;
• budgetten voor het volgende boekjaar.

2.2.3.3 Benoemingscomité
• Samenstelling:
Het Benoemingscomité bestaat uit minstens drie bestuurders. De bestuurders C vormen samen
de meerderheid in het Benoemingscomité.
Het Benoemingscomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur van
Almancora Beheersmaatschappij, behalve wanneer de keuze van zijn of haar opvolger wordt
behandeld.
• Bevoegdheden:
Het Benoemingscomité doet rechtstreeks (i.e. zonder tussenkomst van de Raad van Bestuur)
voorstellen aan de Algemene Vergadering van Almancora Beheersmaatschappij inzake de
benoeming van bestuurders A, B en C. Per vacante plaats draagt het Benoemingscomité ten
minste twee kandidaten voor.

JA A RVER SL A G

2006/ 2007

| 26|

Gezien het Benoemingscomité in meerderheid is samengesteld uit onafhankelijke, nietuitvoerende bestuurders (de bestuurders C), biedt de rechtstreekse voordracht van kandidaatbestuurders de beste garantie voor een onafhankelijke voordrachtpolitiek, waarbij enkel het
belang van KBC Ancora voorop staat.
Er kunnen geen bestuurders worden benoemd die niet werden voorgedragen door het
Benoemingscomité.
• Werking:
Het Benoemingscomité vergadert zo vaak als nodig is voor zijn goed functioneren, en minstens 2 maal per jaar.
De werking van het Benoemingscomité wordt gekaderd in het Intern reglement van het
Benoemingscomité, dat is opgenomen in het Corporate Governance Charter.
Het afgelopen boekjaar vergaderde het Benoemingscomité 5 maal. Op deze vergaderingen
kwamen onder meer de procedure voor benoeming van een nieuwe bestuurder B en de
afstemming van de procedure voor herbenoeming van bestuurders op de procedure voor
herbenoeming van bestuurders bij Cera Beheersmaatschappij aan bod.
Telkens wanneer dit noodzakelijk of opportuun was, werden gemeenschappelijke vergaderingen georganiseerd tussen het Benoemingscomité van Almancora Beheersmaatschappij en
het Benoemingscomité van Cera Beheersmaatschappij.

2.2.3.4 Remuneratiecomité
• Samenstelling:
Het Remuneratiecomité bestaat uit minstens drie bestuurders, andere dan de bestuurders A,
waarvan een meerderheid onafhankelijken.
Het Remuneratiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur van
Almancora Beheersmaatschappij.
• Bevoegdheden:
Het Remuneratiecomité:
• doet voorstellen aan de Raad van Bestuur inzake het remuneratiebeleid voor de bestuurders B en C;
• doet voorstellen inzake het remuneratiebeleid voor de leden van het Comité van Dagelijks
Bestuur (bestuurders A);
• doet aanbevelingen inzake de individuele remuneratie van de bestuurders B en C en van
de leden van het Comité van Dagelijks Bestuur;
• doet voorstellen inzake het remuneratiebeleid voor directieleden, andere dan de leden
van het Comité van Dagelijks Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij;
• doet voorstellen inzake de vergoeding van externe mandatarissen en opdrachthouders
van de Cera-groep, waarbij onder meer een onderscheid kan worden gemaakt tussen een
vaste vergoeding en een variabele vergoeding per bijgewoonde zitting.
Waar relevant, wordt hierbij overleg gepleegd met het Remuneratiecomité van Cera Beheersmaatschappij.
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• Werking:
Het Remuneratiecomité vergadert zo vaak als nodig is voor zijn goed functioneren, en minstens 2 maal per jaar.
De werking van het Remuneratiecomité wordt gekaderd in het Intern reglement van het
Remuneratiecomité, dat is opgenomen in het Corporate Governance Charter van KBC Ancora.
Het afgelopen boekjaar vergaderde het Remuneratiecomité 3 maal. Op deze vergaderingen
besprak het Remuneratiecomité onder meer het remuneratiesysteem van de gedelegeerd
bestuurders en van de directieleden, de functiekaart en Balanced Scorecard van de gedelegeerd bestuurders en de evaluatie en variabele verloning van de gedelegeerd bestuurders.
Telkens wanneer dit noodzakelijk of opportuun was, werden gemeenschappelijke vergaderingen georganiseerd tussen het Remuneratiecomité van Almancora Beheersmaatschappij en
het Remuneratiecomité van Cera Beheersmaatschappij.

2.2.4

Commissaris

Op de Algemene Vergadering van 28 oktober 2005 werd KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Theo Erauw, als commissaris voor drie boekjaren benoemd.
In boekjaar 2006/2007 ontving KPMG Bedrijfsrevisoren een vergoeding van 14.157 euro voor
de normale werkzaamheden van de commissaris. Voor bijkomende werkzaamheden inzake het
interim-dividend werd een bedrag van 6.050 euro aangerekend.

2.3 Vergoedingen
2.3.1

Algemeen

Aan de bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij werd uit hoofde van hun functies over
het afgelopen boekjaar een totale brutovergoeding toegekend van 318.456 euro.
Dit totaal bestaat enerzijds uit een bedrag van 118.891 euro als vergoeding voor de bestuurders
B en C. Hiervan heeft 106.890 euro betrekking op de eigenlijke vergoeding van de bestuurders
(vast en variabel) en 12.001 euro op onkostenvergoedingen voor de bestuurders. Almancora
Beheersmaatschappij rekent deze kosten door aan KBC Ancora. Dit is trouwens de belangrijkste
component van de totale kost van het zaakvoerderschap van Almancora Beheersmaatschappij
die door KBC Ancora ten laste werd genomen (118.891 euro op een totaal van 122.791 euro).
Anderzijds werd via de kostendelende vereniging 199.565 euro aangerekend als vaste en
variabele vergoeding voor de bestuurders A, die tevens lid zijn van het Comité van Dagelijks
Bestuur.
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2.3.2

Vergoeding bestuurders B en C

De vergoeding van de bestuurders B en C houdt rekening met hun verantwoordelijkheden en
tijdsbesteding.
De bestuurders B en C ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding en een zitpenning per bijgewoonde vergadering van de Raad van Bestuur. Bij het vaststellen van de vergoeding van de
bestuurders B wordt bovendien rekening gehouden met de vergoeding die zij ontvangen voor
hun mandaat in de Raad van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij.
Gelet op zijn/haar ruime tijdsbesteding ten gunste van KBC Ancora, geniet de voorzitter van de
Raad van Bestuur een afwijkend vergoedingsregime. Hij/zij ontvangt een hogere vaste vergoeding, maar geen zitpenningen.
Daarnaast ontvangen de bestuurders B of C die deel uitmaken van het Auditcomité een zitpenning per bijgewoonde vergadering van het comité. De voorzitter van het Auditcomité ontvangt
een vaste vergoeding. De leden van het Benoemingscomité en van het Remuneratiecomité
ontvangen geen zitpenningen, enkel een kilometervergoeding.
Ten slotte hebben de bestuurders B en C recht op terugbetaling van kosten die zij maken in het
kader van hun bestuursmandaat.
Tabel 6 geeft een overzicht van de vergoedingen van de bestuurders B en C in het afgelopen
boekjaar.
Tabel 6: Vergoeding bestuurders B en C, exclusief onkostenvergoedingen (in euro)
Raad van

Raad van

Audit-

Bestuur

Bestuur

comité

comité

(vast)

(variabel)

(vast)

(variabel)

AuditTotaal

George Beerden

2.479

4.214

-

-

6.693

Léopold Bragard

2.593

6.445

-

1.487

10.525

Willy Danneels

2.479

4.462

-

1.487

8.428

Jean-Marie Géradin

3.718

4.462

-

-

8.180

Herman Jacobs

2.066

3.223

-

-

5.289

Gilbert Marquenie

4.719

8.428

-

1.983

15.130

Paul Peeters

2.479

3.718

4.958

0

11.155

413

1.239

-

-

1.652

3.290

9.598

-

2.400

15.288

Cynthia Van Hulle

24.550

-

-

-

24.550

TOTAAL

48.786

45.789

4.958

7.357

106.890

Jos Plessers
Servus BVBA
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2.3.3

Vergoeding bestuurders A

Het dagelijks bestuur van Almancora Beheersmaatschappij wordt waargenomen door het
Comité van Dagelijks Bestuur, een collegiaal orgaan met twee gedelegeerd bestuurders (de
bestuurders A). De bestuurders A van Almancora Beheersmaatschappij zijn momenteel tevens
de bestuurders A van Cera Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder van Cera.
Het remuneratiepakket van de gedelegeerd bestuurders is contractueel vastgelegd. Zij worden
vergoed door Cera als gemeenschappelijk personeelslid van Cera en KBC Ancora. Hun totale
vergoeding wordt voor 20% doorgerekend aan KBC Ancora in het kader van de kostendelende
vereniging tussen Cera en KBC Ancora.
De vergoeding van de gedelegeerd bestuurders is samengesteld uit een vaste vergoeding, een
variabele vergoeding, het gebruik van een bedrijfswagen en een verzekeringspakket.
Het bedrag van de vaste vergoeding wordt vastgesteld op basis van de individuele verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurders. Hierbij wordt rekening gehouden met de vergoedingen die worden toegekend voor vergelijkbare functies in de markt.
De variabele vergoeding bedraagt maximaal 60% van de vaste vergoeding. Het bedrag van
de variabele vergoeding wordt vastgesteld op basis van de resultaten van KBC Groep over het
afgelopen boekjaar en van de individuele prestaties van de gedelegeerd bestuurders (Balanced
Scorecard).
Tabel 7 geeft een globaal overzicht van de vaste en variabele vergoeding van de bestuurders A
die in het afgelopen boekjaar via de kostendelende vereniging ten laste werd genomen door
KBC Ancora (zijnde 20% van hun totale vergoeding).
Tabel 7: Vaste en variabele vergoeding bestuurders A (in euro)

Gedelegeerd bestuurders (globaal)

Vaste
vergoeding

Variabele
vergoeding

147.490

52.075

Totaal
v
199.565

De bestuurders A genieten een groepsverzekering die een ouderdomspensioen en eventueel
een vergoeding bij vroegtijdig overlijden omvat. De premies voor deze verzekering worden
onder meer bepaald in functie van de leeftijd, de loopbaan en de verloning van de verzekerden. Daardoor kunnen deze premies sterk verschillen tussen de betrokkenen en over de jaren.
De bestuurders A beschikken over een bedrijfswagen of ontvangen een equivalente verplaatsingsvergoeding. Daarnaast genieten ze aanvullende voordelen zoals die ook aan de overige
medewerkers van de Cera-groep toegekend worden (ziekenhuiskostenverzekering, bijstands-
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verzekering, enz.). Er zijn geen bijzondere aanwervings- of vertrekregelingen voor de bestuurders A.

2.4 Rotatiesysteem
Bij de oprichting van Almancora Beheersmaatschappij in 2001 werden de bestuurders benoemd
voor een periode van maximum zes jaar. Om te zorgen voor de nodige continuïteit in het
bestuur werd een rotatiesysteem voorzien in de statuten, waarbij om de twee jaar een aantal
mandaten vervallen. Het rotatiesysteem is een facultatief systeem: Almancora Beheersmaatschappij past rotatie toe telkens wanneer zij dit noodzakelijk acht om de continuïteit en de
goede werking van de Raad van Bestuur te verzekeren. In 2003 werd rotatie een eerste keer
toegepast.
In 2005 besliste de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij om geen rotatie
toe te passen gezien in 2007 een natuurlijke spreiding zou tot stand komen in de vervaldata
van de bestuursmandaten. Op 25 mei 2007 werd deze beslissing door het Benoemingscomité
bevestigd.

2.5 Gedragsregels inzake belangenconflicten
Er worden in het Wetboek van vennootschappen en in de statuten van KBC Ancora Comm.VA
twee types van belangenconflicten onderscheiden: enerzijds het belangenconflict met de statutair zaakvoerder en anderzijds het belangenconflict met een belangrijke aandeelhouder.
Wat het eerste type van belangenconflicten betreft, werd door de Raad van Bestuur van
Almancora Beheersmaatschappij een regeling uitgewerkt betreffende transacties en andere
contractuele banden tussen KBC Ancora/Almancora Beheersmaatschappij en de bestuurders
van Almancora Beheersmaatschappij. De regeling werd bekendgemaakt in het Corporate
Governance Charter van KBC Ancora. Het afgelopen boekjaar deed zich geen enkel feit voor
waarvoor deze belangenconflictenregeling diende toegepast te worden.
Voor wat betreft het tweede type van belangenconflicten werd het afgelopen boekjaar wel
een procedure gevolgd, met name voor een potentieel belangenconflict met Cera CVBA. Volgens artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen dient de Raad van Bestuur een bijzondere belangenconflictenregeling na te leven wanneer de beslissingen of verrichtingen van een
genoteerde vennootschap verband houden met betrekkingen tussen de vennootschap enerzijds en de met de vennootschap verbonden vennootschappen anderzijds, met uitzondering
van betrekkingen tussen de vennootschap en haar dochtervennootschappen.
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2.5.1

Vaststelling belangenconflict: Raad van Bestuur Almancora
Beheersmaatschappij NV

Op haar vergadering van 9 maart 2007 stelde de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij vast dat, indien KBC Ancora Comm.VA haar voornemen om 2.321.314 bijkomende
aandelen KBC Groep te kopen van Cera CVBA teneinde een vereenvoudigde splitsingsratio van
1,4 op het KBC Ancora-aandeel te kunnen toepassen zou uitvoeren, er een potentieel belangenconflict zou bestaan in de zin van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen.
De Raad van Bestuur besliste om de procedure conform artikel 21 van de statuten van KBC Ancora toe te passen. Concreet betekent dit dat de Raad van Bestuur een comité van onafhankelijke
bestuurders belastte met de opdracht vastgelegd in artikel 21.2 van de statuten van KBC Ancora
en dit comité machtigde de experts te mandateren die zij nodig achtte. Petercam NV, vertegenwoordigd door Erik Verkest en Pierre Drion, werd in dit verband als expert aangesteld.

2.5.2

Advies van het Comité van onafhankelijke bestuurders

Uittreksel uit het advies van het Comité van onafhankelijke bestuurders van 20 maart 2007
“6. BESLUIT
“Het Comité van onafhankelijke bestuurders, samengesteld uit Cynthia Van Hulle, Léopold
Bragard, Gilbert Marquenie en BVBA Servus, vertegenwoordigd door Ivo Verhaeghe, bijgestaan door Petercam, onafhankelijk expert, heeft kennis genomen van het voornemen van de
raad van bestuur om 2.321.314 bijkomende KBC Groep-aandelen aan te kopen. Ingevolge deze
aankoop zal Almancora 1,4 keer zoveel aandelen KBC Groep bezitten als zij zelf aandelen heeft
uitgegeven, wat toelaat om de aandelensplitsing op een efficiënte en werkzame wijze door te
voeren met eenzelfde factor 1,4.
Het Comité heeft vervolgens kennis genomen van het voornemen om de 2.321.314 bijkomende
KBC Groep-aandelen aan te kopen van Cera CVBA tegen een prijs per aandeel gelijk aan de
gewogen gemiddelde beurskoers (VWAP) van het aandeel KBC Groep in de periode van maandag 26 tot en met vrijdag 30 maart 2007, met levering van de aandelen op 23 maart 2007 en
betaling op 4 april 2007. Almancora heeft evenwel de mogelijkheid om de betaling uit te stellen tot uiterlijk 4 mei 2007, mits betaling van een interest op jaarbasis van 4,25%.
Het Comité, bijgestaan door de onafhankelijke expert, Petercam, heeft de voorgenomen verrichting onderzocht vanuit het oogpunt van de criteria omschreven in artikel 524 W.Venn. en
heeft vastgesteld dat deze geen kennelijk onrechtmatig nadeel inhoudt voor Almancora en
haar aandeelhouders in het licht van het beleid dat zij voert. Na beraadslaging komt het Comité
meer bepaald tot de volgende bevindingen:
- Geen impact op beurskoers: door dit belangrijk pakket buiten beurs aan te kopen is er geen
prijsimpact ten gevolge van de verwerving. Een aankoop op de beurs daarentegen zou kunnen resulteren in een opwaartse druk op de koers van het aandeel KBC Groep. Gelet op de
omvang van de voorgenomen investering (> 200 mio euro), zou zelfs een beperkte opwaartse
koersdruk resulteren in een belangrijke meerkost in hoofde van Almancora.
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- Objectieve en relevante prijsbepaling: een prijsformule gebaseerd op de gewogen gemiddelde beurskoers gedurende een periode van 5 beurswerkdagen geeft een objectieve en
relevante prijsbepaling, mede rekening houdend met het feit dat zowel Almancora als Cera
in de betrokken periode geen transacties in de markt zullen verrichten.
- Vermogensrechtelijk aspect: aan de huidige beurskoers, ligt de totale marktwaarde van een
pakket van 2.321.314 aandelen KBC Groep in een orde van grootte van 207 miljoen euro.
- Snelheid van uitvoering: door de Verrichting kan dit belangrijk pakket snel en met zekerheid verworven worden. Gelet op het gemiddelde op de beurs verhandelde volume van het
aandeel KBC Groep zou een aankoop op de beurs gespreid moeten worden over een periode
van ongeveer anderhalve maand, in de veronderstelling dat 10% van dit verhandelde volume
zou kunnen aangekocht worden. Gelet op de aanwezigheid in de raad van bestuur van KBC
Groep van bestuurders die tevens bestuurder zijn van Almancora Beheersmaatschappij, is het
aangewezen om de periode die voor de verwerving is vereist, zo kort mogelijk te houden.
- Vermijden van commissie en beurstaks: de Verrichting heeft, in tegenstelling met aankopen
op de beurs, het voordeel dat er geen commissievergoeding verschuldigd is, aangezien er
voor de overdracht van stemrechtverlenende aandelen tussen ondernemingen waartussen
nauwe banden bestaan geen beroep dient te worden gedaan op een gekwalificeerde tussenpersoon. Bij een aankoop op de beurs van 2.321.314 aandelen KBC Groep zou de commissie ongeveer 200.000 euro bedragen. Aangezien er geen professionele tussenpersoon bij de
Verrichting betrokken moet worden, is zij, in tegenstelling met aankopen op de beurs, tevens
vrijgesteld van belasting op de beursverrichtingen.
- Betalingsmodaliteiten aan marktconforme voorwaarden: teneinde het competitief biedproces voor de schuldfinanciering in optimale omstandigheden te kunnen afwerken, biedt
Cera aan Almancora de mogelijkheid om de betaling van de aankoopprijs met maximaal
één maand uit te stellen, mits betaling van een marktconforme rentevergoeding aan Cera.
Almancora is vrij om te bepalen of ze van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.
De opinie van de onafhankelijke expert, Petercam, bevestigt de bovenstaande analyse.
De voordelen en de gevolgen voor de aandeelhouders van Almancora van de Verrichting
liggen in lijn met de hierboven vermelde voordelen en gevolgen voor Almancora zelf.
Het Comité adviseert dan ook positief met betrekking tot de Verrichting.”

2.5.3

Kennisname Advies van het Comité van onafhankelijke bestuurders:
Raad van Bestuur Almancora Beheersmaatschappij NV

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij NV van
23 maart 2007
“7. KENNISNAME VAN HET ADVIES VAN HET COMITE VAN ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS
Op 9 maart 2007 formuleerde de Raad van Bestuur haar voornemen om 2.321.314 bijkomende
aandelen KBC Groep te kopen van Cera CVBA teneinde een vereenvoudigde splitsingsratio van
1,4 op het Almancora-aandeel te kunnen toepassen.
Gezien deze verrichting verband houdt met de betrekkingen tussen Almancora en Cera, diende
voorafgaand aan deze beslissing toepassing te worden gemaakt van de belangenconflicten-
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regeling, zoals voorzien in artikel 524, §2 W. Venn. en artikel 21 van de statuten van Almancora
Comm.VA.
In navolging hiervan verklaarde de Raad van Bestuur zich op haar vergadering van 9 maart
2007 unaniem akkoord met de oprichting van een Comité van onafhankelijke bestuurders dat
zich zou laten bijstaan door een onafhankelijk expert met het oog op de formulering van een
advies over de voorgenomen verrichting aan de Raad van Bestuur van 23 maart 2007.
Het Comité van onafhankelijke bestuurders heeft op 9 maart 2007 beslist om voor de uitvoering
van zijn opdracht bijstand te vragen van Petercam. Het verslag van het Comité van onafhankelijke bestuurders, bijgestaan door Petercam als onafhankelijk expert, werd opgemaakt op
20 maart 2007 en adviseert positief m.b.t. de voorgenomen verrichting.”

2.5.4

Verslag van de commissaris betreffende de gegevens vermeld in het Advies
van het Comité van onafhankelijke bestuurders en in de notulen van de
Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij NV

Uittreksel uit het verslag van de commissaris van 30 juli 2007
“Tot besluit verklaren wij dat:
• wij zijn overgegaan tot een vergelijking van de financiële gegevens vermeld in het advies
van het Comité van onafhankelijke bestuurders aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap met de onderliggende verantwoordingsstukken. De financiële informatie vermeld in
de notulen van de Raad van Bestuur werd eveneens met de onderliggende verantwoordingsstukken afgestemd.
• dit nazicht de getrouwheid bevestigt van de financiële gegevens vermeld in het advies van
het Comité van onafhankelijke bestuurders d.d. 20 maart 2007 en in de notulen van de Raad
van Bestuur d.d. 23 maart 2007.”

2.6 Gedragsregels ter voorkoming van marktmisbruik
De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij heeft een gedragscode opgesteld
waarin gedragsregels werden opgenomen ter voorkoming van marktmisbruik. De principes van
deze gedragscode werden opgenomen in het Corporate Governance Charter van KBC Ancora.
De gedragsregels ter voorkoming van marktmisbruik voorzien onder meer in de opstelling van
een lijst van insiders, de bepaling van jaarlijkse verboden periodes, de kennisgeving van verhandelingen door bestuurders en betrokken personeelsleden aan de compliance officer, de
kennisgeving van verhandelingen door de leidinggevende personen aan de CBFA.
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2.7 Richtlijnen voor de uitoefening van het
bestuursmandaat
Op 27 januari 2006 keurde de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij het ‘Intern
addendum aan het Corporate Governance Charter van KBC Ancora’ goed.
Het Intern addendum is een documentatiebundel waarin onder meer ‘Richtlijnen voor de
bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij voor de uitoefening van hun bestuursmandaat’ zijn opgenomen.
Het Auditcomité houdt toezicht op de naleving van de ‘Richtlijnen voor de bestuurders van
Almancora Beheersmaatschappij voor de uitoefening van hun bestuursmandaat’.

2.8 Openheid in aandeelhouderscommunicatie
Bij de invulling van haar informatietaak legt KBC Ancora de klemtoon op de natuurlijke communicatiemomenten, waarbij niet enkel correcte informatie gebracht wordt, maar er tevens
naar gestreefd wordt deze informatie op begrijpelijke wijze te brengen. Daarom communiceert
KBC Ancora omtrent haar werking onder meer via:
• de beschikbaarstelling van de statuten en het noteringsprospectus;
• de publicatie van het halfjaarlijks communiqué;
• de publicatie van het jaarlijks communiqué;
• de publicatie van het jaarverslag;
• haar website www.kbcancora.be.
Gezien KBC Ancora als nagenoeg enig actief een belangrijke participatie in KBC Groep heeft,
kan voor specifieke informatie, die veelal betrekking heeft op de onderliggende groepsresultaten, tevens verwezen worden naar het jaarverslag en de website van KBC Groep en van haar
dochtervennootschappen.
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3

Verslag van de statutair zaakvoerder

3.1 Balans op 30 juni 2007
Het balanstotaal van KBC Ancora op 30 juni 2007 bedraagt 3.441,1 miljoen euro.

3.1.1

Activa

Aan de activazijde zijn de financiële vaste activa prominent aanwezig voor een bedrag van
3.436,1 miljoen euro of 99,85% van het balanstotaal.
KBC Ancora kocht in het afgelopen boekjaar 2.321.314 bijkomende KBC Groep-aandelen aan
93,29 euro per aandeel. Dit pakket werd aangekocht van Cera (beschrijving procedure: zie
rubriek 2.5 Gedragsregels inzake belangenconflicten). De betrokken aandelen werden gekocht
om de aandelensplitsing van 15 juni 2007 in de praktijk efficiënt en werkbaar te maken. Om de
aankoop te financieren werd schuld opgenomen (zie rubriek 3.1.2 Passiva). Gezien de kost van
de financiering (na belastingen) lager is dan de verwachte dividendopbrengsten uit de additionele KBC Groep-aandelen (eveneens na belastingen), heeft deze aankoop een onmiddellijk
positief effect op de winst en het door KBC Ancora uit te keren dividend.
Op balansdatum heeft KBC Ancora 78.301.314 KBC Groep-aandelen in portefeuille. De gemiddelde boekwaarde van de KBC Groep-aandelen bedroeg 43,88 euro per aandeel. Door de splitsing met een factor 1,4 op 15 juni 2007 bedroeg het aantal uitstaande KBC Ancora-aandelen op
balansdatum eveneens 78.301.314.
De vlottende activa bedragen 5,0 miljoen euro. Het grootste deel daarvan (4,1 miljoen euro)
bestaat uit een marktconforme kortetermijnlening van KBC Ancora aan Cera. Daarnaast heeft
KBC Ancora nog 0,9 miljoen euro liquide middelen.

3.1.2

Passiva

Het eigen vermogen bedraagt 3.236,9 miljoen euro.
• Het geplaatst kapitaal bedraagt 3.189,9 miljoen euro.
• De wettelijke reserve wordt, conform de wettelijke verplichtingen terzake, verder opgebouwd met 12,6 miljoen euro tot 46,4 miljoen euro (nl. een aangroei ten belope van 5% van
de nettowinst, gezien de wettelijke reserve minder dan 10% bedraagt van het maatschappelijk kapitaal).
• Een bedrag van 0,7 miljoen euro (0,01 euro per aandeel) wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
De schulden van KBC Ancora bedragen 204,2 miljoen euro.
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De schulden op meer dan één jaar bedragen 200 miljoen euro en werden aangegaan ter financiering van de aankoop van 2,3 miljoen KBC Groep-aandelen eind maart 2007 (zie hoger). Het
betreft bullet-financieringen op lange termijn.
De overige schulden (4,2 miljoen euro) bestaan in hoofdzaak (2,2 miljoen euro) uit intresten
van schulden die in de loop van volgend boekjaar zullen betaald worden. Daarnaast heeft KBC
Ancora onder meer 0,4 miljoen handelsschulden (leveranciers) en een nog te betalen belastingsschuld van 0,7 miljoen euro. De diverse schuld bedraagt 0,9 miljoen euro en bestaat voornamelijk uit dividenden die nog niet geïnd werden door KBC Ancora-aandeelhouders.

3.2 Resultatenrekening over boekjaar 2006/2007
Gezien de aard van de activiteiten van KBC Ancora, wordt het resultatenrekeningenschema
gehanteerd zoals dat voor portefeuillemaatschappijen gebruikelijk was8.
Het resultaat van KBC Ancora over boekjaar 2006/2007 bedraagt 251,3 miljoen euro of 3,21 euro
per aandeel, een stijging met 35,2% ten opzichte van vorig boekjaar.

3.2.1

Opbrengsten

De totale opbrengsten van KBC Ancora bedragen 259,4 miljoen euro of 3,31 euro per aandeel,
een stijging van 35,1% ten opzichte van vorig boekjaar.
Tabel 8 geeft een beeld van de evolutie van de verschillende opbrengstensoorten binnen
KBC Ancora over de afgelopen boekjaren.
Tabel 8: Evolutie opbrengsten KBC Ancora

(in miljoen euro)
Opbrengsten uit financiële vaste
activa
Opbrengsten uit vlottende activa
TOTAAL

8

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

259,2

190,5

139,5

84,1

0,2

1,5

1,2

0,7

259,4

192,0

140,7

84,8

KBC Ancora heeft op 29 oktober 2004 van de bevoegde minister de toestemming verkregen om het schema van de enkelvoudige
jaarrekening, zoals vroeger opgenomen als bijlage bij het KB van 1 september 1986 op de portefeuillemaatschappijen, blijvend te
mogen hanteren.

| 37|

JA ARVERSLAG

2006/ 2007

3.2.1.1 Opbrengsten uit financiële vaste activa
De dividendinkomsten uit de participatie in KBC Groep stegen met 68,7 miljoen euro tot 259,2
miljoen euro. Deze stijging heeft twee oorzaken. Enerzijds steeg het ontvangen dividend per
KBC Groep-aandeel met 31,9% van 2,51 naar 3,31 euro per aandeel, anderzijds steeg de participatie van KBC Ancora in KBC Groep (vóór dividenddatum van KBC Groep) met 2,3 miljoen
aandelen.

3.2.1.2 Opbrengsten uit vlottende activa
De overige inkomsten werden onder meer gegenereerd door de belegging van vlottende activa
en bedroegen 0,2 miljoen euro. In het vorige boekjaar ontving KBC Ancora nog een belangrijk
bedrag aan rentevergoedingen (ca. 1,5 miljoen euro) die in hoofdzaak verband hielden met de
plaatsing van liquide middelen op korte termijn in de periode juli-oktober 2005.
Sinds KBC Ancora in 2006 startte met een politiek van interim-dividenden viel deze opbrengstencomponent nagenoeg volledig weg.

3.2.2

Kosten

De totale kosten van KBC Ancora bedragen 8,1 miljoen euro of 0,10 euro per aandeel, een
stijging met 1,9 miljoen euro (+ 31,0%) ten opzichte van vorig boekjaar. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de kosten van schulden die gepaard gaan met de financiering van
de aankoop van 2,3 miljoen bijkomende KBC Groep-aandelen.
Tabel 9 geeft een overzicht van de verschillende kostensoorten en hun evolutie over de afgelopen boekjaren.
Tabel 9: Evolutie kosten KBC Ancora
Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

Boekjaar

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

Afschrijvingen oprichtingskosten

0,0

0,5

1,0

2,1

Kosten kostendelende vereniging

1,8

1,8

2,0

1,9

Kosten van schulden

2,3

0,3

0,0

0,0

Overige werkingskosten

1,4

1,1

0,8

0,2

Belastingen

2,6

2,5

0,6

0,0

TOTAAL

8,1

6,2

4,4

4,2

(in miljoen euro)
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3.2.2.1 Afschrijvingen van oprichtingskosten
In het afgelopen boekjaar werden geen oprichtingskosten meer afgeschreven, een daling met
0,5 miljoen euro ten opzichte van vorig boekjaar. Vorig boekjaar werd het laatste deel van de
geactiveerde registratierechten met betrekking tot de kapitaalinbreng in 2001 afgeschreven.

3.2.2.2 Kosten binnen de kostendelende vereniging met Cera
KBC Ancora richtte met Cera een kostendelende vereniging op met het oog op een kostenefficiënte werking voor beide partijen. Voor de verschillende kosten binnen de kostendelende
vereniging wordt jaarlijks een budget opgemaakt. Op halfjaarbasis betaalt KBC Ancora aan
Cera een pro rata deel van deze gebudgetteerde kosten. Op het einde van elk kalenderjaar
wordt een afrekening gemaakt op basis van de effectieve kosten.
Afgelopen boekjaar bedroegen de kosten in het kader van de kostendelende vereniging net
zoals vorig boekjaar 1,8 miljoen euro.
In tabel 10 wordt een overzicht gegeven van de verschillende kostenposten binnen de kostendelende vereniging met Cera en het doorrekeningspercentage zoals dat sinds 1 januari 2006
van toepassing is.
Tabel 10: Kosten binnen de kostendelende vereniging met Cera

Doorrekenings-

Bedrag

percentage

(in miljoen euro)

Bestuur/directie/advies

20%

0,47

Ondersteuning

20%

0,48

Financieel patrimonium

50%

0,28

Vennoten- en kapitaaladministratie

10%

0,28

Communicatie

20%

0,26

Kostendelende vereniging

TOTAAL

1,77

3.2.2.3 Kosten van schulden
De kosten van schulden bedroegen 2,3 miljoen euro, 2,0 miljoen euro meer dan vorig boekjaar. Zoals reeds eerder vermeld, ging KBC Ancora schuldfinanciering aan voor de aankoop van
2,3 miljoen bijkomende KBC Groep-aandelen einde maart 2007. De daaraan verbonden intrestlasten hebben dus betrekking op de periode april-juni.
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3.2.2.4 Overige werkingskosten
De overige werkingskosten bedroegen 1,4 miljoen euro, 0,3 miljoen euro meer dan vorig boekjaar. Deze stijging wordt volledig verklaard door de toename van de kosten die gemaakt werden
in het kader van de arbitrageprocedure. Deze bedroegen ruim 0,7 miljoen euro, een stijging
met 0,3 miljoen euro ten opzichte van vorig boekjaar. Ze zijn het resultaat van onder meer
advieskosten, kosten van het arbitrale college en kosten in het kader van de aandelensplitsing.
Verder werden er nog onder meer kosten gemaakt in het kader van:
• de financiële dienstverlening: 0,3 miljoen euro.
• de beursnotering: 0,2 miljoen euro
• het zaakvoerderschap: 0,1 miljoen euro (zie rubriek 2.3 Vergoedingen)

3.2.2.5 Belastingen
KBC Ancora is over het afgelopen boekjaar 2,6 miljoen euro vennootschapsbelasting verschuldigd, een stijging met 0,1 miljoen euro ten opzichte van vorig boekjaar. De belastbare
opbrengsten namen in het afgelopen boekjaar met 2,2 miljoen euro toe, door enerzijds de
toename van de dividendinkomsten uit KBC Groep en anderzijds een daling van de kortetermijnbeleggingsopbrengsten. De aftrekbare kosten stegen met 1,8 miljoen euro, in hoofdzaak
door de toegenomen kosten van schulden.

3.3 Resultaat en voorstel tot winstbestemming
De te bestemmen winst van het afgelopen boekjaar bedraagt 251,3 miljoen euro.
Artikel 319 van het Wetboek van vennootschappen verplicht tot de jaarlijkse aanleg van een
wettelijke reserve ten belope van 5% van de nettowinst van het boekjaar, totdat de wettelijke reserve 10% van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De reservering voor de wettelijke
reserve over het afgelopen boekjaar bedraagt daarom 12,6 miljoen euro. De aanleg van een
wettelijke reserve vormt geen economische kost in hoofde van de KBC Ancora-aandeelhouders.
Deze middelen blijven immers binnen de vennootschap en kunnen aangewend worden om
bijvoorbeeld bijkomende KBC Groep-aandelen te kopen of om schuld af te lossen.
Uit het vorige boekjaar werd 0,7 miljoen euro winst overgedragen, waardoor er over boekjaar
2006/2007 dus maximaal 239,5 miljoen euro beschikbaar is voor winstuitkering.
KBC Ancora keerde reeds een bedrag van 238,8 miljoen euro uit onder de vorm van een interim-dividend op 3 mei 2007.
Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder, stelt aan de Algemene Vergadering
van KBC Ancora voor om het uitkeerbaar saldo van 0,7 miljoen euro (0,01 euro per aandeel)
over te dragen naar het volgende boekjaar.
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3.4 Arbitrageprocedure
Op 15 november 2006 werd er een arbitrale uitspraak gedaan in de procedure die op 12 juli
2005 werd ingeleid door vier Cera-vennoten.
De uitspraak bevestigde de stelling van Cera en KBC Ancora dat de fusie op 2 maart 2005 tussen Almanij en KBC Bankverzekeringsholding tot KBC Groep geen grondslag vormde voor de
bijeenroeping van een Buitengewone Algemene Vergadering van Almancora, met als agendapunt haar ontbinding.
Van de vier subsidiaire eisen willigde de uitspraak er twee in, meer bepaald de naamswijziging
en de splitsing van het aandeel van Almancora. Deze hadden tot doel om de band tussen het
aandeel Almancora en het aandeel KBC Groep beter tot uitdrukking te brengen. De overige
subsidiaire eisen, met name de notering op de continumarkt en de verplichte uitkering van een
interim-dividend werden verworpen.
In uitvoering van deze uitspraak wijzigde Almancora op 15 juni 2007, na goedkeuring op een
Buitengewone Algemene Vergadering op 8 juni 2007, haar naam in KBC Ancora en werd het
aantal aandelen gesplitst zodat KBC Ancora op het ogenblik van de splitsing evenveel aandelen
had uitgegeven als het zelf KBC Groep-aandelen in bezit had.

3.5 Feiten na balansdatum
Op 8 augustus 2007 meldden Cera en KBC Ancora dat ze hun gezamenlijke participatie in KBC
Groep hebben verhoogd tot 30,06%. Hiertoe kochten Cera en KBC Ancora in totaal 10,3 miljoen KBC Groep-aandelen. De overschrijding van de 30%-drempel is belangrijk in het kader
van de wet op de openbare overnamebiedingen die op 1 september 2007 in werking treedt.
Participaties van meer dan 30%, die bestaan op het moment van de inwerkingtreding van de
wet, geven immers geen aanleiding tot enige biedplicht.
KBC Ancora kocht bijkomend 3.915.066 KBC Groep-aandelen voor een totale tegenwaarde van
382,2 miljoen euro. KBC Ancora bezit daardoor in totaal 82.216.380 KBC Groep-aandelen of
22,99% van het totale aantal uitstaande KBC Groep-aandelen (op verwaterde basis).
Van de schuldgefinancierde aankoop van de bijkomende 3,9 miljoen KBC Groep-aandelen door
KBC Ancora wordt een positief effect verwacht op de winst en het uit te keren dividend vanaf
boekjaar 2009/2010. De totale uitstaande schuld van KBC Ancora bedraagt na deze aankopen
578,3 miljoen euro.
De intrinsieke waarde van één KBC Ancora-aandeel komt na deze aankopen overeen met de
beurskoers van 1,05 KBC Groep-aandeel minus 7,39 euro.
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3.6 Geen geconsolideerde jaarrekening KBC Ancora
KBC Ancora beschikt slechts over één participatie in een andere onderneming, met name een
participatie in KBC Groep. Over deze onderneming heeft KBC Ancora noch controle in rechte,
noch controle in feite. Bijgevolg dient KBC Ancora geen geconsolideerde jaarrekening op te
stellen.
De geïnteresseerde KBC Ancora-aandeelhouder kan evenwel nuttige bijkomende informatie
vinden in het geconsolideerde jaarverslag van KBC Groep. Hiervoor wordt verwezen naar de
website van KBC Groep (www.kbc.com). Het jaarverslag is tevens opvraagbaar bij: KBC Groep
NV, Investor Relations, Havenlaan 2 SEE, 1080 Brussel of per e-mail: investor.relations@kbc.com.

3.7 Afgelopen boekjaar en beschikbare gegevens over
2007 van KBC Groep
3.7.1

Afgelopen boekjaar van KBC Groep

Het afgelopen boekjaar van KBC Groep (2006) werd in haar laatste jaarverslag besproken. Hierna worden de belangrijkste bedrijfsontwikkelingen en financiële hoofdlijnen overgenomen.
KBC Groep sloot het boekjaar 2006 af met een winst van 3,43 miljard euro, 52% hoger dan in 2005.
Bedrijfsontwikkelingen
KBC Groep werd in 2006 gekenmerkt door volgende bedrijfsontwikkelingen:
• Niet-kernparticipaties, zoals in het Belgische industriële bedrijf Agfa-Gevaert en in de Spaanse bank Banco Urquijo, werden verkocht. Anderzijds werden voor een bedrag van 0,7 miljard
euro de meeste minderheidsbelangen in de Centraal-Europese dochtermaatschappijen uitgekocht. KBC nam ook nagenoeg alle resterende minderheidsbelangen over in zijn privatebanking-dochtermaatschappij Kredietbank SA Luxembourgeoise.
• Overeenkomstig de groepsstrategie werden bovendien nieuwe mogelijkheden tot geografische expansie in Centraal- en Oost-Europa onderzocht. Dat leidde tot de aankondiging van
nieuwe investeringen in Bulgarije, Roemenië en Servië voor een bedrag van circa 0,4 miljard
euro.
• In 2006 werd een aandeleninkoopprogramma voor 1 miljard euro afgerond waarbij 11,7 miljoen eigen aandelen werden ingekocht tegen een gemiddelde prijs van 85,08 euro per aandeel. Voor de periode 2007-2009 werd een nieuw aandeleninkoopprogramma aangekondigd
voor een bedrag van 3 miljard euro.
• In 2006 werd een nieuwe managementstructuur ingevoerd om de aansturingsmogelijkheden
en de prestaties van de groep te bevorderen.
• De financiële doelstellingen op middellange termijn werden geactualiseerd. De ambitie is om
de recurrente inkomsten per aandeel met gemiddeld 12% per jaar te laten toenemen en een
gemiddeld rendement op eigen vermogen van 18,5% te bieden voor de periode 2007-2009.
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Financiële hoofdlijnen
De financiële hoofdlijnen van KBC Groep kunnen voor boekjaar 2006 als volgt samengevat
worden:
• 2006 was opnieuw een jaar met stevige organische groei. Op vergelijkbare basis groeide de
kredietportefeuille met 14% (de woningkredieten in die portefeuille stegen met 18%). Het
beheerd vermogen en de uitstaande ‘Levenreserves’ stegen met respectievelijk 14% en 13%.
De volumegroei was sterk op alle geografische markten, zowel in het particulierensegment
als in het bedrijvensegment. Ook de activiteit op de kapitaalmarkten nam toe.
• De bruto-opbrengsten volgens IFRS bedroegen 12,6 miljard euro. Gezuiverd voor eenmalige
opbrengsten (in verschillende resultaatsposten) en exclusief technische verzekeringslasten
stegen de bruto-opbrengsten met 415 miljoen euro (+5%). Nettorente-inkomsten (+5%),
winsten uit financiële instrumenten tegen reële waarde (+17%), meestal institutionele
handelswinst) en provisie-inkomsten (+3%) droegen het sterkst bij tot die stijging.
• De kosten bleven goed onder controle. De exploitatiekosten bedroegen 4,9 miljard euro,
vergelijkbaar met het bedrag van vorig jaar. Gezuiverd voor uitzonderlijke posten werd een
stijging van 182 miljoen euro (+4%) opgetekend. Behalve door de normale kosteninflatie
werd het kostenniveau ook opgevoerd door de variabele kosten voor de stevigere kapitaalmarktactiviteiten. De onderliggende kosten-opbrengstenratio van het bankbedrijf bedroeg
58%.
• De waardeverminderingen op de activa stegen naar 175 miljoen euro tegenover 103 miljoen
in 2005. De kredietverliezen stegen dan wel, vooral in Centraal-Europa (Hongarije), maar
bleven op een laag niveau. De overeenkomstige kredietverliesratio bedroeg 0,13%.
• In schadeverzekeringen werd opnieuw een sterk technisch resultaat opgetekend. De gecombineerde ratio bedroeg 96%.
• De belastingen stegen met 8% tot 1,0 miljard euro.
• Het aandeel van derden in het groepsresultaat nam af doordat verschillende minderheidsaandeelhouders werden uitgekocht.
• De nettowinst voor 2006 bedroeg 3,4 miljard euro, terwijl de onderliggende winst opliep tot
2,6 miljard euro (een stijging met 11%). De toename van de onderliggende winst in CentraalEuropa bedroeg 30%, wat illustreert dat de regio een sterke groeimotor is voor de groep.
• Op onderliggende basis werd een rendement op eigen vermogen van 18% behaald. Het
onderliggende rendement op in België ingezet kapitaal bedroeg 29% (min of meer vergelijkbaar met 2005). Dit toont aan dat deze markt een stevig platform biedt voor het genereren
van inkomsten die kunnen worden geïnvesteerd in verdere expansie. Het overeenkomstige
rendement op eigen vermogen in andere domeinen (exclusief alle financieringskosten) kwam
uit op 25% voor Centraal-Europa, 21% voor Merchantbanking en 29% voor de Europese
Private Banking.

| 43|

JA ARVERSLAG

2006/ 2007

De winstcijfers en kernratio’s in tabel 11 geven een beeld van het resultaat van KBC Groep in
boekjaar 2006 en een vergelijking met boekjaar 2005
Tabel 11: Winstcijfers en kernratio’s KBC Groep over boekjaar 2006 en 2005

Boekjaar

Boekjaar

2006

2005

Nettogroepswinst

3.430

2.249

Onderliggende groepswinst*

2.548

2.306

1.202

1.003

Divisie Centraal-Europa

464

409

Divisie Merchant Banking

872

789

Divisie Europese private banking

678

192

Gemeenschappelijke Diensten en Operaties

214

-144

Nettowinst per aandeel (in euro)

9,68

6,26

Dividend per aandeel (in euro)

3,31

2,51

Eigen vermogen per aandeel (in euro)

49,2

43,8

Kosten-inkomstenratio bankieren

53%

60%

Gecombineerde ratio schadeverzekeringen

96%

96%

9%

9%

Solvabiliteit KBC Verzekeringen

374%

385%

Rendement op eigen vermogen

24%

18%

(in miljoen euro)

Divisie België

Solvabiliteit (Tier 1) KBC Bank en KBL EPB

*

onderliggende groepswinst wil zeggen: met uitsluiting van marktwaardeschommelingen van balansdekkingsinstrumenten en
eenmalige factoren.
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In Grafiek 9 wordt de evolutie van de winst van KBC Groep weergegeven over de afgelopen
boekjaren. De winstcijfers in de periode 2001 tot en met 2003 zijn gebaseerd op Belgische boekhoudkundige normen, vanaf 2004 betreft het winstcijfers gebaseerd op IFRS-normen.
Grafiek 9: Evolutie winst KBC Groep (in miljoen euro)
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Eerste semester van boekjaar 2007 van KBC Groep

Op 10 augustus 2007, maakte KBC Groep haar resultaten over het eerste halfjaar van 2007
bekend. De nettowinst van het eerste halfjaar van KBC Groep kwam uit op 1,93 miljard euro.
De onderliggende nettowinst, dit is de nettowinst exclusief bijzondere posten die buiten de
normale bedrijfsactiviteiten ressorteren, bedroeg voor het eerste halfjaar 1,66 miljard euro, een
stijging van 18% op jaarbasis. Het overeenkomstige rendement op eigen vermogen voor het
eerste halfjaar bedraagt 21%.
Bedrijfsontwikkelingen
In de eerste helft van 2007 werd KBC Groep gekenmerkt door volgende bedrijfsontwikkelingen:
• De strategie van KBC is gefocust op het realiseren van autonome groeikansen. De bedrijfsleiding richt zijn aandacht daarom onder andere op productvernieuwing, versteviging van het
verkoopnetwerk, cliëntentevredenheid en efficiëntieverbetering.
• Sinds eind 2006 heeft KBC ook enkele nieuwe Centraal- en Oost-Europese markten betreden: Bulgarije, Roemenië, Servië en Rusland. Het totale bedrag voor die nieuwe acquisities
(waaronder ook de uitkoop van de overblijvende minderheidsbelangen in Tsjechië) bedroeg
1,4 miljard euro.
• Op 9 augustus 2007 werden reeds voor een totaal van 1,5 miljard euro aandelen ingekocht als
onderdeel van de aandeleninkoopprogramma’s 2006-2009. Deze omvatten een totaal bedrag
van vier miljard euro gespreid over vier jaar.
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Financiële hoofdlijnen
De financiële hoofdlijnen van KBC Groep kunnen voor de eerste helft van boekjaar 2007 als
volgt samengevat worden:
• In alle bedrijfstakken lieten de inkomsten een stevige ontwikkeling zien. Onderliggend stegen de totale inkomsten van de Groep met 6%, terwijl de kostenstijging beperkt bleef tot
2%. De kosten-inkomstenratio voor het bankbedrijf bedroeg 56%, lager dan de 58% van
boekjaar 2006.
• De kosten uit kredietverliezen bleven laag. De kredietverliesratio van het bankbedrijf eindigde op slechts 11 basispunten, vergelijkbaar met de 13 basispunten van boekjaar 2006. De
storm Kyrill had een negatieve impact op de resultaten van het verzekeringsbedrijf in januari.
Vervolgens normaliseerden de schadeclaims weer, wat de gecombineerde ratio voor schadeverzekeringen op 97% bracht (tegenover 96% in 2006).
• Op onderliggende basis werd een rendement op eigen vermogen van 21% behaald. Het
rendement op toegewezen kapitaal bedroeg 37% voor België, 32% voor Centraal- en OostEuropa, 24% voor Merchantbanking en 40% voor European Private Banking.
• Op 30 juni bedroeg het eigen vermogen van de Groep 17,2 miljard euro (49,50 euro per
aandeel). Dat bedrag was ongeveer hetzelfde als aan het begin van het jaar. Tijdens het halfjaar werd winst gecreëerd, maar dat werd gecompenseerd door uitkering van dividenden en
inkoop van eigen aandelen.
Tabel 12 geeft een beeld van de winstontwikkeling in de verschillende divisies van KBC Groep in
het eerste semester van 2007 in vergelijking met deze in de eerste helft van 2006.
Tabel 12: Winstcijfers KBC Groep over eerste semester boekjaar 2007 en 2006

(in miljoen euro)

1H2007

1H2006

Nettogroepswinst

1.933

1.715

Onderliggende groepswinst*

1.660

1.410

Divisie België

743

597

Divisie Centraal-Europa

327

260

Divisie Merchant Banking

510

482

Divisie Europese private banking

109

99

Gemeenschappelijke Diensten en Operaties

-29

-28

5,54

4,81

Nettowinst per aandeel (in euro)
*

onderliggende groepswinst wil zeggen: met uitsluiting van marktwaardeschommelingen van balansdekkingsinstrumenten en
eenmalige factoren.
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3.8 Vooruitzichten voor boekjaar 2007/2008
Opbrengsten
Voor KBC Ancora zijn aan opbrengstenzijde de dividenden die zij ontvangt uit haar participatie
in KBC Groep de belangrijkste inkomstenbron. Een inschatting van het toekomstige dividend
van KBC Groep is onder andere sterk gerelateerd aan een inschatting van de winsten die KBC
Groep zal realiseren in de toekomst.
Bij de bekendmaking van haar resultaten over de eerste helft van boekjaar 2007 stelde KBC
Groep: “KBC heeft in het tweede kwartaal uitstekend gepresteerd, bouwend op het sterke
momentum van de eerste drie maanden van het jaar. Het algemene klimaat bleef gunstig en
de groep was in goede vorm. Het derde kwartaal is bemoedigend gestart. We zijn heel weinig
kwetsbaar voor de huidige volatiliteit van de kredietmarkt. We verlenen geen zogenaamde
subprimehypotheken en onze indirecte blootstelling aan de markt via kredietgebonden beleggingen is klein.”
Verwacht mag worden dat de middelen die ten gevolge van de verplichte aanleg van de wettelijke reserve niet als dividend kunnen worden uitgekeerd, zullen worden aangewend om
ofwel de participatie in KBC Groep verder licht te doen stijgen, ofwel de schuldpositie licht af
te bouwen.
Kosten
De kosten binnen de kostendelende vereniging zullen met een bedrag van ca. 1,8 miljoen euro
in lijn liggen met deze over het afgelopen boekjaar.
De totale intrestlast voor boekjaar 2007/2008 wordt geraamd op 28 miljoen euro.
De overige werkingskosten zullen in hoofdzaak bepaald worden door de gebruikelijke kosten
inzake beursnotering, financiële dienstverlening en zaakvoerderschap.
Door de toename van de intrestlasten zal KBC Ancora geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn in boekjaar 2007/2008.
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4

Financieel verslag

4.1 Balans
Balans na winstverdeling

(in euro)

Toel.

30 juni 2007

30 juni 2006

ACTIVA

3.441.119.184

3.251.648.377

Vaste activa

3.436.083.655

3.219.531.754

5.4/ 5.5.1

3.436.083.655

3.219.531.754

5.14

3.436.083.655

3.219.531.754

3.436.083.655

3.219.531.754

Vlottende activa

5.035.529

32.116.623

Vorderingen op ten hoogste één jaar

4.100.000

0

Overige vorderingen

4.100.000

0

0

5.009.923

0

5.009.923

890.197

27.100.930

45.332

5.771

Financiële vaste activa
Ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat
Deelnemingen

Geldbeleggingen

5.5.1/ 5.6

Overige geldbeleggingen
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
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Toel.

30 juni 2007

30 juni 2006

PASSIVA

3.441.119.184

3.251.648.377

Eigen vermogen

3.236.941.037

3.224.443.527

3.189.854.003

3.189.854.003

3.189.854.003

3.189.854.003

Reserves

46.431.816

33.865.989

Wettelijke reserves

46.431.816

33.865.989

655.218

723.535

204.178.147

27.204.850

200.000.000

0

Financiële schulden

200.000.000

0

Kredietinstellingen

200.000.000

0

1.947.586

27.204.850

Handelsschulden

332.017

197.883

Leveranciers

332.017

197.883

690.187

142.560

Belastingen

690.187

142.560

Overige schulden

925.382

26.864.406

2.230.561

0

Kapitaal

5.7

Geplaatst kapitaal

Overgedragen winst

Schulden
Schulden op meer dan één jaar

5.9

Schulden op ten hoogste één jaar

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

Overlopende rekeningen

5.9

5.9
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4.2 Resultatenrekening
(in euro)

30 juni 2007

RESULTATEN

30 juni 2006

251.316.517

185.821.203

Kosten

8.100.276

6.183.152

A. Kosten van schulden

2.268.023

282.483

311

16.765

3.199.988

2.864.772

1.768

1.395

0

505.177

2.630.187

2.512.560

Opbrengsten

259.416.793

192.004.355

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

259.177.349

190.489.768

259.177.349

190.489.768

235.521

1.499.725

E. Andere lopende opbrengsten

36

14.862

L. Regularisatie van belastingen

3.886

0

Te bestemmen winstsaldo

252.040.051

186.751.846

Te bestemmen winst van het boekjaar

251.316.517

185.821.203

723.535

930.643

Toevoeging aan het eigen vermogen

12.565.826

9.291.060

Aan de wettelijke reserve

12.565.826

9.291.060

655.218

723.535

Uit te keren winst

238.819.008

176.737.252

Vergoedingen van het kapitaal

238.819.008

176.737.252

B. Andere financiële kosten
C. Diensten en diverse goederen
E. Diverse lopende kosten
F. Afschrijvingen op oprichtingskosten
L. Belastingen

1. Dividenden
B. Opbrengsten uit vlottende activa

Resultaatverwerking

Overgedragen winst van het vorige boekjaar

Over te dragen winst (verlies)
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4.3

Toelichting

ONDERNEMINGEN MET DEELNEMINGSVERHOUDING – DEELNEMINGEN EN AANDELEN (5.4.2)
Boekjaar
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Vorig boekjaar
3.219.531.754

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

216.551.901
3.436.083.655

NETTOBOEKWAARDE OP HET EINDE VAN HET BOEKJAAR
3.436.083.655

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN (5.5.1)
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE
ONDERNEMINGEN
Hierna worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming
bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de
posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het geplaatste
kapitaal.
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Aangehouden

Gegevens geput uit de laatst

maatschappelijke rechten

beschikbare jaarrekening

Naam, volledig
adres van de

recht betreft, het
ondernemingsnummer

%

%

31.12.2006

Aantal

KBC Groep
geconsolideerd
Havenlaan 2
1080 Brussel 8,

Eigen

Netto-

vermogen

resultaat

(+) of (-)
(in eenheden)

België

3.592.829.294

dochters

18.453.374.170

rechtstreeks

Muntcode

naar Belgisch

EUR

een onderneming

Jaarrekening per

zetel en zo het

BE 0403.227.515
Gewone aandelen

78.301.314

22,06

OVERIGE BELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) (5.6)
Boekjaar

Vorig boekjaar

OVERIGE GELDBELEGGINGEN
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen

5.009.923

met een resterende looptijd of opzegtermijn van:
- hoogstens een maand

JA A RVER SL A G

2006/ 2007

5.009.923

| 54|

STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR (5.7)
Bedrag

Aantal aandelen

STAAT VAN HET KAPITAAL
Maatschappelijk kapitaal
Geplaatst kapitaal
- per einde van het vorige boekjaar

3.189.854.003

- per einde van het boekjaar

3.189.854.003

Samenstelling van het kapitaal
Soorten aandelen
Gewone aandelen

3.189.854.003

78.301.314

Op naam

39.801.479

Aan toonder

38.499.835

STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) (5.9)
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN
EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD
Boekjaar
Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar
Financiële schulden

200.000.000

Kredietinstellingen

200.000.000

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

200.000.000

SCHULDEN M.B.T. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN
Belastingen
Geraamde belastingsschulden

690.187

BEDRIJFSRESULTATEN
BEDRIJFSKOSTEN
Andere bedrijfskosten

Boekjaar

Vorig boekjaar

1.768

1.395

Andere
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BELASTINGEN EN TAKSEN
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT
Boekjaar
Belastingen op het resultaat van het boekjaar

2.630.187

Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen

1.940.000

Geraamde belastingsupplementen

690.187

Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst voor belastingen,
zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst
Definitief belaste inkomsten op ontvangen dividenden

246.218.482

BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN
Boekjaar

Vorig boekjaar

12.579.540

20.517.621

De ingehouden bedragen ten laste van derden als
Roerende voorheffing

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN EN MET ONDERNEMINGEN
WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT (5.14)
Boekjaar

Vorig boekjaar

VERBONDEN ONDERNEMINGEN
Vorderingen

4.100.000

Op hoogstens één jaar

4.100.000

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
Financiële vaste activa

3.436.083.655

3.219.531.754

Deelnemingen

3.436.083.655

3.219.531.754
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4.4 Waarderingsregels
Het boekjaar loopt van 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007.
Oprichtingskosten
Oprichtingskosten worden geboekt tegen aanschaffingswaarde en lineair afgeschreven a rato
van 20% per jaar.
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en lineair afgeschreven a rato van 20% per jaar.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde.
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa zijn maatschappelijke rechten (aandelen) die in andere vennootschappen worden aangehouden om met deze laatste 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 worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, met toepassing van
de methode van de individualisering.
In toepassing van het boekhoudkundig continuïteitsbeginsel worden de historische boekwaardes behouden voor deelnemingen bekomen ingevolge de inbreng van bedrijfstakken/inbreng
van algemeenheid.
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.
Bijkomende kosten bij aanschaffing worden onmiddellijk ten laste genomen.
Vorderingen en schulden
Vorderingen en schulden worden opgenomen voor hun nominale waarde.
Waardeverminderingen worden geboekt, indien voor het geheel of een gedeelte van een vordering onzekerheid bestaat over de betaling hiervan op de vervaldag.
Geldbeleggingen
Geldbeleggingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde indien het een tegoed
betreft bij een financiële instelling en op grond van hun aanschaffingswaarde indien het
effecten betreft.
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De aanschaffingswaarde wordt bepaald volgens de methode van de individualisering.
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.
Met betrekking tot niet-vastrentende effecten (vnl. aandelen) worden waardeverminderingen
geboekt indien de realisatiewaarde op balansdatum lager is dan de aanschaffingswaarde.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kapitaal, herwaarderingsmeerwaarden en reserves
Het kapitaal, de herwaarderingsmeerwaarden en de reserves worden gewaardeerd op grond
van hun nominale waarde.
Herwaarderingsmeerwaarden worden overgeboekt naar belaste reserves ingeval van realisatie
van het desbetreffende actief.
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Voorzieningen beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken, die
op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat. Voorzieningen worden teruggenomen indien ze niet meer geheel of gedeeltelijk noodzakelijk zijn.
De overige actief- of passiefbestanddelen worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde.
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4.5 Verslag commissaris
4.5.1

Verslag over het boekjaar

Verslag van de commissaris aan de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van
KBC Ancora Comm.VA over de jaarrekening betreffende het boekjaar afgesloten op 30 juni 2007
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader
van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening evenals
de vereiste bijkomende vermeldingen.
Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van KBC Ancora Comm. VA over het
boekjaar, afgesloten op 30 juni 2007, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel, met een balanstotaal van 3.441.119.183,61 euro en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 251.316.517,03 euro.
Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
Deze verantwoordelijkheid omvat: het ontwerpen, implementeren en in stand houden van een
interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening zodat deze geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van fouten,
bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door
het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt
georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Overeenkomstig deze controlenormen hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De selectie van deze controlewerkzaamheden is afhankelijk van onze beoordeling welke een inschatting omvat van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van onze risico-inschatting houden
wij rekening met de bestaande interne controle van de vennootschap met betrekking tot het
opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening ten einde in de gegeven omstandigheden de gepaste werkzaamheden te bepalen maar niet om een oordeel over de effectiviteit
van de interne controle van de vennootschap te geven. Wij hebben tevens de gegrondheid
van de waarderingsregels, de redelijkheid van de boekhoudkundige ramingen gemaakt door
de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Ten slotte
hebben wij van het bestuursorgaan en van de verantwoordelijken van de vennootschap de
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voor onze controlewerkzaamheden vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn
van mening dat de door ons verkregen controle-informatie een redelijke basis vormt voor het
uitbrengen van ons oordeel.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2007 een getrouw beeld van het
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Bijkomende vermeldingen
Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van
het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan.
Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen op
te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening
te wijzigen:
• Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste
risico’s en onzekerheden waarmee de vennootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar
positie, haar voorzienbare evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar
toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens geen
onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij beschikken in het
kader van ons mandaat.
• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd
overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
• Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mee te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.
• De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt
overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
• Tijdens het boekjaar werd een interim-dividend uitgekeerd waarover wij het hierbijgaande
verslag hebben opgesteld, overeenkomstig de wettelijke vereisten.
Brussel, 29 augustus 2007

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door

Theo Erauw
Bedrijfsrevisor

JA A RVER SL A G

2006/ 2007

| 60|

4.5.2

Verslag inzake interim-dividend

Verslag van de commissaris inzake het beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per
26 april 2007, opgesteld ten behoeve van het voorstel tot uitkering van een interim-dividend
door Almancora Comm.VA
Opdracht
In het kader van het voorstel tot uitkering van een interim-dividend werden wij door Almancora Comm.VA (hierna ‘de Vennootschap’) verzocht verslag uit te brengen over de staat van
activa en passiva per 26 april 2007, overeenkomstig artikel 657 en binnen de grenzen gesteld
door artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bevindingen
De staat van activa en passiva per 26 april 2007 vertoont een winst van 253,64 miljoen euro voor
de periode lopend van 1 juli 2006 tot en met 26 april 2007. Dit bedrag, verlaagd met het nog te
verwachten negatieve resultaat gedurende de periode van 27 april 2007 tot 30 juni 2007, verhoogd met de overgedragen resultaten per 30 juni 2006 en rekeninghoudend met de conform
de wettelijke en statutaire voorschriften aan te leggen wettelijke reserve, resulteert in een
saldo van 239,42 miljoen euro dat voor uitkering in aanmerking kan worden genomen.
Op basis van ons beperkt nazicht stellen wij vast dat:
• De statuten de bevoegdheid verlenen aan de statutaire zaakvoerder inzake de uitkering van
een interim-dividend;
• De beslissing tot uitkering van een interim-dividend genomen wordt meer dan zes maanden
na de afsluiting van het vorige boekjaar eindigend op 30 juni 2006 en nadat de jaarrekening
van het boekjaar eindigend op 30 juni 2006 werd goedgekeurd;
• De beslissing tot uitkering van een interim-dividend genomen wordt binnen de twee maand
na het opstellen van de staat van activa en passiva;
• Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, de boekhouding wordt gevoerd
overeenkomstig de boekhoudwetgeving en dat de waarderingsregels consistent werden toegepast;
• Op basis van de informatie beschikbaar op datum van dit rapport, de directie van de
Vennootschap van mening is dat het verwachte resultaat per 30 juni 2007 ongeveer 251,26
miljoen euro zal bedragen.
Besluit
Tot besluit verklaren wij dat wij zijn overgegaan tot het uitvoeren van een beperkt nazicht van
de staat van activa en passiva van Almancora Comm.VA per 26 april 2007, met een balanstotaal
van 3.692,27 miljoen euro en een resultaat van de periode van 1 juli 2006 tot en met 26 april
2007 ten belope van 253,64 miljoen euro. De directie van de Vennootschap schat het verwachte
resultaat voor het boekjaar eindigend per 30 juni 2007 in op ongeveer 251,26 miljoen euro.
Onze opdracht werd uitgevoerd in het kader van de voorgenomen beslissing tot uitkering van
een interim-dividend. Bijgevolg bestond deze opdracht voornamelijk in de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en werd zij uitgevoerd in overeenstem-
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ming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met het
beperkt nazicht. Het nazicht was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van
de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden zijn geen gegevens aan het licht gekomen die
aanleiding zouden geven tot belangrijke aanpassingen aan de staat van activa en passiva per
26 april 2007.
Brussel, 27 april 2007
Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren
Commissaris
Vertegenwoordigd door

Theo Erauw
Bedrijfsrevisor
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4.5.3

Verslag van de commissaris betreffende de gegevens vermeld in het
Advies van het Comité van onafhankelijke bestuurders en in de notulen
van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij NV

Uittreksel uit het verslag van de commissaris van 30 juli 2007
‘Tot besluit verklaren wij dat:
• Wij zijn overgegaan tot een vergelijking van de financiële gegevens vermeld in het advies
van het Comité van onafhankelijke bestuurders aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap met de onderliggende verantwoordingsstukken. De financiële informatie vermeld in
de notulen van de Raad van Bestuur werd eveneens met de onderliggende verantwoordingsstukken afgestemd.
• Dit nazicht bevestigt de getrouwheid van de financiële gegevens vermeld in het advies van
het Comité van onafhankelijke bestuurders d.d. 20 maart 2007 en in de notulen van de Raad
van Bestuur d.d. 23 maart 2007.’
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